Bor Ã‰s Vad

KukoricÃ¡s szarvasvagdalt csÃ-pÃµs-pikÃ¡ns szÃ³sszal
SzerzÅ‘ Selion
2008. Ã¡prilis 01.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2008. Ã¡prilis 09.

A hÃºsgombÃ³choz:
- 50 dkg darÃ¡lt szarvascomb
- fÃ©l doboz konzerv csemegekukorica
- 1 tojÃ¡s
- 3-4 ek zsemlemorzsa
- 1 nagy fej lilahagyma
- kevÃ©s olaj a sÃ¼tÃ©shez
- sÃ³
- borsA hÃºspogÃ¡csÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©ben semmilyen Ã¶rdÃ¶ngÃµssÃ©get nem talÃ¡lhatunk: a gondosan letisztÃ-tott
szarvascombot Ã¡tdarÃ¡ljuk, majd egy fÃ©l doboz lecsÃ¶pÃ¶gtetett csemegekukoricÃ¡val, a nem tÃºl aprÃ³ra vÃ¡gottÂ
lilahagymÃ¡val Ã©s a tÃ¶bbi alapanyaggal jÃ³l elkeverjÃ¼k. A vÃ©gÃ©n egy olyan Ã¡llagÃº masszÃ¡t kell kapnunk, amely jÃ³l
formÃ¡zhatÃ³ Ã©s semmi kÃ©ppen nem esik aprÃ³ darabokra. Ha esetleg az Ã¶sszekevert hÃºsmasszÃ¡nk szÃ¡raz lenne, akko
mÃ©g egy tojÃ¡st hozzÃ¡adhatunk, hogy legyen benne tÃ¶bb kÃ¶tÃµanyag. Az Ã-gy elkÃ©szÃ¼lt hÃºst legalÃ¡bb egy fÃ©l Ã³rÃ
hÃ»tÃµbe tesszÃ¼k, ez idÃµ alatt az Ã-zek is jobban Ã¶sszeÃ©rnek. Ã•gy kÃ¶nyebb lesz formÃ¡lni a nagyjÃ¡bÃ³l egy-mÃ¡sfÃ©l
centimÃ©ter vastag, gyermektenyÃ©rnyi hÃºspogÃ¡csÃ¡kat, amiket aztÃ¡n kevÃ©s olajon, egyszer megfordÃ-tva, nÃ©hÃ¡ny per
alatt mindkÃ©t oldalon megpirÃ-tunk.
A csÃ-pÃµs-pikÃ¡ns szÃ³szhoz:
- Â 40 dkg hÃ¡mozott paradicsom (lehet konzerv is)
- 1 szÃ©p sÃ¡rga kaliforniai paprika
- 1 chili paprika, vagy 1 kk. cayenne bors

- 1 ek citrom-, vagy limelÃ©
- 1 ek Worchestershire-szÃ³sz
- kevÃ©s fahÃ©j
- kevÃ©s ÃµrÃ¶lt rÃ³mai kÃ¶mÃ©ny
- sÃ³
- borsA hÃ¡mozott Ã©s kissÃ© megvagdalt paradicsomot elkezdjÃ¼k fÃµzni, majd a felkockÃ¡zott sÃ¡rga paprikÃ¡t hozzÃ¡adjuk
EkÃ¶zben a chilibÃµl eltÃ¡volÃ-tjuk a magokat (aki szereti a nagyon erÃµs Ã-zÃ©ket, benne hagyhatja) Ã©s aprÃ³ra vÃ¡gva
hozzÃ¡adjuk a kÃ©szÃ¼lÃµ szÃ³szhoz. A rotyogÃ³ paradicsomos szÃ³szhoz hozzÃ¡adjuk az egy evÃµkanÃ¡l citromlÃ©t, valami
Worchestershire-szÃ³szt (amit akÃ¡r hagyomÃ¡nyos szÃ³ja-szÃ³sszal is helyettesÃ-thetjÃ¼k) Ã©s a fÃ»szereket. A szÃ³szt
nagyjÃ¡bÃ³l 20 perc alatt, alacsony lÃ¡ngon kÃ©szre fÃµzzÃ¼k.Â Â Â KÃ¶retkÃ©nt pirÃ-tÃ³st vagy pÃ¡roltrizstÂ is fogyaszthat
hozzÃ¡.Â Â BorajÃ¡nlÃ³:Â Â Semmi kÃ©ppen ne igyunk hozzÃ¡ testes vÃ¶rÃ¶set, inkÃ¡bb vÃ¡lasszunk egy Ã¼de Ã©s fÃ»szeres
mint amilyen pÃ©ldÃ¡ul a Graf KÃ¡rolyi cuvÃ©e, vagy GÃ¼nzer KÃ©kfrankosbÃ³l kÃ©szÃ¼lt 2007-es villÃ¡nyi aranyÃ©rmese. M
legutÃ³bb egy fiatal Ã¼nÃµ hÃºsÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettÃ¼k el a vagdaltat, s Ã-gy a Feind PincÃ©szet SzÃ¼rkebarÃ¡tja is csodÃ¡lat
illett hozzÃ¡ kellemes bukÃ©jÃ¡val.Â Â Â Â
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