Bor Ã‰s Vad

VaddisznÃ³csÃ¼lÃ¶k pÃ©knÃ© mÃ³dra
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- 2 db sÃ¼ldÃµ csÃ¼lÃ¶k
- 1 kg burgonya
- 3-4 fej hagyma
- 6-8 gerezd fokhagyma
- 15 dkg fÃ¼stÃ¶lt szalonna
- 1 kk. majorÃ¡nna
- 1kk rozmaring

- sÃ³, bors
- 1 dl fehÃ©rbor
- 1 ek mÃ©zA fiatal vaddisznÃ³ csÃ¼lkÃ©t a belsÃµ oldalon egy Ã©les kÃ©ssel bevÃ¡gjuk a csont mentÃ©n, sÃ³val, borssal,
majorÃ¡nnÃ¡val, rozmaringgal bedÃ¶rzsÃ¶ljÃ¼k, majd a vÃ¡gatokba elÃµbb 3-4 gerezd megtÃ¶rt fokhagymÃ¡t Ã©s 2-3 ceruza
vastagsÃ¡gÃº szalonnacsÃ-kot tÃ¶mkÃ¶dÃ¼nk. Ha ezzel megvagyunk, a cserÃ©ptÃ¡lban elhelyezett hagymaÃ¡gyra
helyezzÃ¼k a hÃºsokat a vÃ¡gÃ¡ssal lefelÃ©. KÃ-vÃ¼lrÃµl is megsÃ³zzuk Ã©s frissen tÃ¶rt borsal hintjÃ¼k meg, majd a marad
szalonnabÃ³l vÃ¡gott csÃ-kokat a tetejÃ©re helyezzÃ¼k. Â

Amennyiben perzselt csÃ¼lÃ¶kkel dolgozunk, Ã-rdaljuk be a bÃµrÃ©t sÃ»rÃ»n Ã©s dÃ¶rzsÃ¶ljÃ¼nk kÃ¶zÃ© dÃºrva konyhasÃ³
szÃ©p ropogÃ³sra fog sÃ¼lni. MielÃµtt fedÃµvel letakarva elÃµmelegÃ-tett sÃ¼tÃµbe helyeznÃ©nk, Ã¶ntsÃ¼nk alÃ¡ kb. 2 dl lan
vizet ami meggÃ¡tolja, hogy a hagyma leÃ©gjen a cserÃ©ptÃ¡l aljÃ¡ra. 1-1,5 Ã³ra sÃ¼tÃ©st kÃ¶vetÃµen kockÃ¡ra, vagy karikÃ¡r
vÃ¡gott burgonyÃ¡t szÃ³runk kÃ¶rÃ©, emit megsÃ³zunk, borsozunk Ã©s beleforgatjuk az eddig kisÃ¼lt szaftba. Ha nagyon
szÃ¡raznak vÃ©ljÃ¼k a pecsenyÃ©t Ã¶nthetÃ¼nk alÃ¡ mÃ©g egy kevÃ©s vizet.Â EzutÃ¡n a cserÃ©ptÃ¡lat ismÃ©t lefedve tovÃ
percig sÃ¼tjÃ»k az Ã©telt, mÃ-g a burgonya meg nem puhul. Ekkor a hÃºst megÃ¶ntÃ¶zzÃ¼k a borban elkevert mÃ©zzel, majd
a fedÃµt eltÃ¡volÃ-tva 5-10 perc alatt rÃ¡pirÃ-tjuk. HordÃ³s kÃ¡posztÃ¡val, vagy savanyÃº uborkÃ¡val, ecetes almapaprikÃ¡val
adjuk asztalra.Â BorajÃ¡nlÃ³:Â Testes, savakban gazdag hegyaljai furmintot Ã©pp Ãºgy ihatunk hozzÃ¡, mint egy jÃ³ Ã©vjÃ¡ratÃº
szekszÃ¡rdi, vagy villÃ¡nyi kÃ©kfrankost. Az Ã¶sszetettebb, fÃ»szeres, vagy erÃµsen barrikolt "nagyvÃ¶rÃ¶sek" viszont
egyÃ¡ltalÃ¡n nem illenek hozzÃ¡, ezÃ©rt ilyen borrokkal ne is prÃ³bÃ¡lkozzunk. KÃ¶ztes megoldÃ¡st jelenthetnek a siller-, illetve
egyes idÃµsebb rosÃ© borok. ElÃµbbire aÂ - nagyobb szupermarketekben is kaphatÃ³ - 2006-os Wunderlich siller, mÃ-g
utÃ³bbira a Simon PincÃ©szet borsos felhangÃº 2005-Ã¶s Cabernet RosÃ©-ja a jÃ³ pÃ©da (mÃ¡r ha van mÃ©g belÃµle...).Â Â
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