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8 szelet csontos vaddisznÃ³karaj
6db/60 dkg tisztÃ-tott fÃ¡cÃ¡nmÃ¡j (ill. egyÃ©b szÃ¡rnyas mÃ¡j)
2 dl kecske tej (vagy 1 dl fÃµzÃµtejszÃ-n-1 dl tej keverÃ©ke)
15 dkg fÃ¼stÃ¶lt szalonna kockÃ¡ra vÃ¡gva
10 dkg vaj (vagy 1 dl oliva olaj)
1-1 kÃ¡vÃ©skanÃ¡l fehÃ©rbors Ã©s sÃ³
4dl jÃ³ minÃµsÃ©gÃ» szÃ¡raz fehÃ©rbor
3-4 fej hagyma felszeletelve
6db babÃ©rlevÃ©l
60 dkg szeletelt erdei gomba (rÃ³ka, csiperke, szegfÃ», vargÃ¡nya Ã©s vagy tinÃ³ru)
1 dl tejfÃ¶l
6 gerezd zÃºzott fokhagyma
1 kÃ¡vÃ©skanÃ¡l zÃºzott provance-i fÃ»szerkeverÃ©k (kakukkfÃ», majorÃ¡nna/oregano, bazsalikom, zsÃ¡lya, rozmaring)
1 csÃ-pet frissen tÃ¶rt feketebors
1 cs metÃ©lÃµhagyma
sÃ³ A mÃ¡jat 1 centes nagysÃ¡gÃº darabokra aprÃ-tjuk, Ã©s beÃ¡ztatjuk a hideg tejbe. A csontos vaddisznÃ³karajt szeletekre
vÃ¡lasztjuk szÃ©t, majd a hÃºst mindkÃ©t oldalÃ¡n megszÃ³rjuk egy leheletnyi fehÃ©rborssal Ã©s sÃ³val, vÃ©gÃ¼l finoman
megklopfoljuk Ã©s fÃ©l Ã³rÃ¡t Ã¡llni hagyjuk. Ez idÃµ alatt a kockÃ¡ra vÃ¡gott szalonnÃ¡t kiolvasztjuk, enyhÃ©n megpirÃ-tjuk, ma
kÃ¼lÃ¶n tÃ¡lkÃ¡ra kiszedjÃ¼k Ã©s fÃ©lretesszÃ¼k. A kisÃ¼tÃ¶tt szalonnazsÃ-rban elkavarjuk a vajat (illetve az oliva olajat),
majd kÃ¶zepes lÃ¡ngon, egyenkÃ©nt fÃ©lig megsÃ¼tjÃ¼k benne a karajszeletek mindkÃ©t oldalÃ¡t. Ha ezzel megvagyunk, a
hÃºsszeleteket tegyÃ¼k egy tÃ»zÃ¡llÃ³ cserÃ©pedÃ©nybe Ãºgy, hogy a csontos rÃ©sz legyen lefelÃ©, helyezzÃ¼nk kÃ¶zÃ©jÃ
babÃ©rleveleket, majd Ã¶ntsÃ¼k rÃ¡ a bort, valamint a sÃ¼tÃ©sbÃµl visszamaradt zsiradÃ©k felÃ©t. Az edÃ©nyt lefedjÃ¼k,
elÃµmelegÃ-tett sÃ¼tÃµbe helyezzÃ¼k, Ã©s 45 percig kb. 200 fokon (kÃ¶zepes lÃ¡ngon) sÃ¼tjÃ¼k tovÃ¡bb a hÃºst. A megmar
zsiradÃ©kban lepirÃ-tjuk a hagymÃ¡t, majd hozzÃ¡adjuk a leszÃ»rt, lecsÃ¶pÃ¶gtetett mÃ¡jat, Ã©s azzal egyÃ¼tt tovÃ¡bb pÃ¡rolj
Ezt kÃ¶vetÃµen, mikor a mÃ¡j kÃ¼lseje mÃ¡r kifehÃ©redett, elÃµszÃ¶r adjuk hozzÃ¡ a rÃ³kagombÃ¡t, majd nÃ©hÃ¡ny perc mÃº
csiperkÃ©t, Ã©s a szegfÃ»gombÃ¡t is, vÃ©gÃ¼l pedig a vargÃ¡nyÃ¡t, Ã©s/vagy a tinÃ³rÃ¡t (mivel ez utÃ³bbiak kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen
Ã©rzÃ©kenyek a tÃºlzott hÃµkezelÃ©sre). Mikor a gombÃ¡k mÃ¡r kiadtÃ¡k levÃ¼ket Ã©s a mÃ¡j teljesen Ã¡tpÃ¡rolÃ³dott, hozzÃ
az Ã©telhez a fÃ»szereket Ã©s a tejfÃ¶lt is. VÃ©gÃ¼l a visszamaradt tejet elkeverjÃ¼k a burgonyakemÃ©nyÃ-tÃµvel, valamint
finomra vÃ¡gott metÃ©lÃµhagymÃ¡val, Ã©s rÃ¡Ã¶ntve, Ã¶sszeforraljuk azt a raguval. A puhÃ¡ra sÃ¼lt natÃºr hÃºsszeleteket
szalmaburgonya Ã¡gyra helyezzÃ¼k, meghalmozzuk az elkÃ©szÃ¼lt raguval, Ã©s szalonnateperÃµt szÃ³runk rÃ¡. EgyÃ©b
alkalmakkor adhatunk hozzÃ¡ metÃ©lÃµhagymÃ¡val szÃ-nesÃ-tett, pÃ¡rolt basmati rizst, illetve juhtÃºrÃ³s sztrapacskÃ¡t is.
Ã•ltalÃ¡nos borajÃ¡nlat: MinerÃ¡lis jegyekkel rendelkezÃµ karakteres szÃ¡raz fehÃ©r, pl.: SomlÃ³i Olaszrizling, Tokaji Furmint,
ill. HÃ¡rslevelÃ» 2004-2005, Badacsonyi SzÃ¼rkebarÃ¡t 2005. Â Â
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