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BujdosÃ³ pecsenye szarvassÃ¼lttel Ã©s nyÃºzott paprikÃ¡val
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- 25 dkg hideg sÃ¼lthÃºs
- 6 db nagyobb tÃ³csni
- 3 db kaliforniai paprika
- 1 ek. balzsamecet
- 1 csokor bazsalikom
- 1 tk. barnacukor vagy mÃ©z
- 2 dl tejfÃ¶l
- 3 ek pecsenyelÃ©
- 1 kk. pirospaprika

- sÃ³, borsKivÃ¡lÃ³ vacsora szÃ-vesen lÃ¡tott, de vÃ¡ratlan vendÃ©gek rÃ©szÃ©re. Szinte mÃ¡s nem is kell hozzÃ¡, csak egy
kevÃ©s hidegsÃ¼lt, nÃ©hÃ¡ny darab krumpli Ã©s pÃ¡r piros hÃºsÃº pritamin-, vagy kaliforniai paprika.
ElÃµszÃ¶r is a tÃ³csni tÃ©sztÃ¡jÃ¡t kÃ©szÃ-tsÃ¼k el a mÃ¡r ismert recept alapjÃ¡n, majd sÃ¼ssÃ¼nk belÃµle palacsinta nagys
lepÃ©nyeket egy serpenyÃµben, mÃ©gpedig Ãºgy, hogy mindegyik lepÃ©ny elÃµtt megpirÃ-tunk benne egy csÃ-k beÃ-rdalt
szalonnÃ¡t. Ezt az Ãºgynevezett kakastarÃ©jt kÃ©sÃµbb a tÃ¡lalÃ¡snÃ¡l dÃ-szÃ-tÃ©skÃ©nt hasznÃ¡lunk majd fel. AmÃ-g ezzel
elkÃ©szÃ¼lÃ¼nk, a begyÃºjtott szabad lÃ¡nrÃ³zsÃ¡k fÃ¶lÃ© tÃ¡masztjuk a kissÃ© megszÃºrkÃ¡lt paprikÃ¡kat Ã©s idÃµnkÃ©nt m
megforgatva hagyjuk, hogy a kÃ¼lsejÃ¼k feketÃ©n felhÃ³lyagosodjon. Ha eggyel kÃ©szen vagyunk, tegyÃ¼k bele egy
kisebb mÃ©retÃ» mÃ»anyagzacskÃ³ba Ã©s hajtsuk Ãºgy a zacskÃ³ szÃ¡jÃ¡t, hogy a paprikÃ¡bÃ³l kiÃ¡ramlÃ³ gÃµz maradjon abb
benne. Ha mÃ©geggyel kÃ©szenvagyunk, dobjuk hozzÃ¡ a mÃ¡sikhoz, Ã©s Ã-gy tovÃ¡bb. Kb. 10-15 perc mÃºlva vegyÃ¼k ki a
zacskÃ³bÃ³l a paprikÃ¡kat, Ã©s egy papÃ-rtÃ¶rlÃµvel, vagy egy tompÃ¡bb kÃ©ssel hÃºzzuk le a hÃºsÃ¡rÃ³l a megpÃ¶rkÃ¶lÃµdÃ
hÃ©jdarabokat, majd vÃ¡gjuk kettÃ© Ãµket Ã©s tÃ¡volÃ-tsuk el csumÃ¡kat, illetve az elszabadult magokat. EzutÃ¡n hosszanti
irÃ¡nyban csÃ-kozzuk fel megnyÃºzott paprikakÃ¡inkat Ã©s egy kis tÃ¡lkÃ¡ba helyezve locsoljuk meg a balzsamecettel, majd
Ã-zesÃ-tsÃ¼k mÃ©g egy kevÃ©s sÃ³val, tÃ¶rÃ¶tt borssal, barnacukorral, s vÃ©gÃ¼l tÃ©pkedjÃ¼k rÃ¡ a friss bazsalikomlevele
EzutÃ¡n mÃ¡r nincs mÃ¡s dolgunk, mint a sÃ¼lthÃºsbÃ³l vÃ¡gott vÃ©kony csÃ-kokat felmelegÃ-teni kevÃ©s pecsenyelÃ©ben m
ezt a kÃ©t Ã¶sszetevÃµt a lepÃ©nyekbe tÃ¶lteni. Ã–ntetkÃ©nt a visszamaradt pecsenyelÃ©vel simÃ¡ra keverjÃ¼k a megmeleg
tejfÃ¶lt, Ã©s ezt Ã-zesÃ-tjÃ¼k pici sÃ³val, pirospaprikÃ¡val, esetleg egy kanÃ¡lka erÃµspaprikakrÃ©mmel.Â BorajÃ¡nlÃ³:Â Â A vÃ
vendÃ©geknek illik bort hozniuk magukkal, de ha ezt Ãµk nem tudnÃ¡k, vegyÃ¼k elÃµ a hÃ»tÃµbÃµl azt a rozÃ©t, amit Ã©pp az
vÃ¡ratlan alkalmakra tartogatunk.
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