Bor Ã‰s Vad

KonfitÃ¡lt szarvascomb szederlekvÃ¡ros pÃ¡rnÃ¡kon
SzerzÅ‘ Kende
2008. augusztus 12.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2008. november 29.

ElÃ¶ljÃ¡rÃ³ban nÃ©hÃ¡ny gondolat a konfitÃ¡lÃ¡s mÃ³dszerÃ©rÅ‘l MolnÃ¡r B. TamÃ¡stÃ³l: â€œFranciaorszÃ¡g dÃ©li vidÃ©keine
Ã©tele a â€žconfitâ€•. SzÃ³ szerint fordÃ-thatnÃ¡nk â€žhÃºsbefÅ‘ttnekâ€•, mivel tartÃ³sÃ-tott kacsa- vagy libahÃºsrÃ³l van szÃ³
canard/confit dâ€™oie). Nos, ezt mÃ©g soha senkinek sem jutott eszÃ©be korszerÅ± zsÃ-rpÃ³tlÃ³val elÅ‘Ã¡llÃ-tani. A â€žkonfitÃ
technikÃ¡ja PÃ©rigord, Gascogne, BÃ©arne, francia BaszkfÃ¶ld (Pays Basque) vidÃ©kÃ©rÅ‘l ered, ahol sok kacsÃ¡t-libÃ¡t hizlal
a mÃ¡ja miatt. A szÃ¡rnyasokat november kÃ¶zepÃ©tÅ‘l januÃ¡r elejÃ©ig vÃ¡gjÃ¡k, s a â€žmellÃ©ktermÃ©kkelâ€•, vagyis a hÃºs
kezdeni kell valamit, nehogy megromoljon. Innen a confit Ã¶tlete, amit sok ember maga kÃ©szÃ-t el otthon, akÃ¡r a lekvÃ¡rt,
de konzerv formÃ¡jÃ¡ban kaphatÃ³ az Ã¼zletekben is. A mÃ³dszer tulajdonkÃ©ppen â€žzsÃ-rban abÃ¡lÃ¡sâ€•: a hÃºst jÃ³val a f
alatt fÅ‘zzÃ¼k sokÃ¡ig, a sajÃ¡t zsÃ-rjÃ¡ban â€“ Ã©pp annyiban, hogy ellepje â€“, majd ugyanebben tesszÃ¼k el cserÃ©pben va
Ã¼vegben. â€œÂ Â Ezzel a kÃ-mÃ©letes hÅ‘kezelÃ©ssel azonban nem csak tartÃ³sÃ-thatjuk a hÃºsnemÃ¼ket, hanem megÅ‘r
azok eredeti zamatÃ¡t, Ã-zvilÃ¡gÃ¡t is, amit termÃ©szetesen elÅ‘zetes pÃ¡colÃ¡ssal, fÅ±szerezÃ©ssel ki is emelhetÃ¼nk, illetve
kedvÃ¼nk szerint Ã¡t is formÃ¡lhatunk. A hosszÃº Ã³rÃ¡kon keresztÃ¼k forrÃ¡spont alatti hÅ‘mÃ©rsÃ©kleten melegÃ-tett hÃºsok
rostjai ugyanakkor fellazulnak, textÃºrÃ¡juk porhanyÃ³ssÃ¡ Ã©s a hozzÃ¡adott zsÃ-rtÃ³l egyben szaftossÃ¡ is vÃ¡lik. A konfitÃ¡lÃ¡
- ahogy az az elÅ‘bbiekbÅ‘l jÃ³ kitÅ±nik - tehÃ¡t nem a diÃ©tÃ¡s reformkonyha rajongÃ³inak szÃ³lÃ³ gasztronÃ³miai eljÃ¡rÃ¡s, de
hÃ¡t ez mÃ¡r legyen az Å‘ bajuk.Â Â Â Az alÃ¡bbiakban egyik kedvenc vadÃ©telem, a konfitÃ¡lt szarvascomb elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©
szertnÃ©m bemutatni, amely sÃ³s vajassÃ¼temÃ©nyen, szederlekvÃ¡rral Ã©s madÃ¡rsalÃ¡tÃ¡val tÃ¡lalva, vÃ©lemÃ©nyem sze
egyik legelegÃ¡nsabb hideg elÅ‘Ã©tel, vagy svÃ©d-asztal fogÃ¡s lehet ami csak lÃ©tezik. Ehhez az alÃ¡bbi hozzÃ¡valÃ³kra lesz
szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk:

- 70 dkg szarvascomb
- 120 dkgÂ libazsÃ-r
- 2 ek worchester szÃ³sz
- 2 ek vilÃ¡gos szÃ³jaszÃ³sz
- 1 ek fokhagymakrÃ©m

- 1 tk fehÃ©rbors
- 1 kÃ©shegynyi sÃ³
- szederlekvÃ¡r
- 1 cs madÃ¡rsalÃ¡ta
A tÃ©sztÃ¡hoz:
- 28 dkg liszt
- 8 dkg vaj
- 1/2 dl tejfÃ¶l
- 1 db tojÃ¡s
- 1-2 ek fehÃ©rbor
- sÃ³A combot megtisztÃ-tjuk a hÃ¡rtyÃ¡ktÃ³l Ã©s a felesleges zsÃ-rszÃ¶vettÅ‘l, majd nagyobb, falatnyi kockÃ¡kra vÃ¡gjuk. A
fÅ±szerekbÅ‘l Ã©s szÃ³szokbÃ³l keverÃ©ket kÃ©szÃ-tÃ¼nk, ebbe jÃ³l beleforgatjuk a hÃºst, majd az egÃ©szet hÅ±vÃ¶s helyen
Ã©jszakÃ¡n keresztÃ¼l Ã¡llni hagyjuk. MÃ¡snap egy magasabb falÃº cserÃ©pedÃ©nybe, vagy fazÃ©kba helyezzÃ¼k, hagyjuk
szobahÅ‘mÃ©rsÃ©kletre felmelegedni, majd a meglangyosÃ-tott zsÃ-rral felÃ¶ntjÃ¼k Ãºgy, hogy az teljesen ellepje. EzutÃ¡nÂ
fedetlenÃ¼l helyezzÃ¼k be az edÃ©nyt az enyhÃ©n elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘be, majd vegyÃ¼k takarÃ©kraÂ Ã©sÂ a sÃ¼tÅ‘ a
tÃ¡masszuk kiÂ egy vastagabb fakanÃ¡llal,Â vagy egyÃ©b hasonlÃ³ alkalmatossÃ¡g segÃ-tsÃ©gÃ©vel. FigyeljÃ¼nk rÃ¡, hogy a
edÃ©nyben a zsÃ-r soha ne bugyogjon, mert akkor hÃºsunk sÃ¼lni Ã©s nem konfitÃ¡lÃ³dni fog. Ha netÃ¡n mÃ©gis tÃºlmeleged
a sÃ¼tÅ‘, tÃ¡masszuk ki jobban az ajtajÃ¡t. Kb. 6 Ã³rÃ¡nyi hÅ‘kezelÃ©st kÃ¶vetÅ‘en a szarvascomb elkÃ©szÃ¼l, amit vagy
Ã¼vegekbe tÃ¶ltve, zsÃ-rral lezÃ¡rva bedunsztolunk, mint egy egyszerÅ± befÅ‘ttet, vagy leszÅ±rve kihÅ±tÃ¼nk Ã©s az alÃ¡bbi
mÃ³don elkÃ©szÃ-thetÅ‘ vajas sÃ¼temÃ©nyen savanykÃ¡s szederlekvÃ¡rral tÃ¡lalunk. Â AÂ Â lisztet gyÃºrÃ³deszkÃ¡n Ã¶sszeg
a tejfÃ¶llel, tojÃ¡ssal, fehÃ©rborral, Ã©s kÃ©shegynyi sÃ³val. Abban az esetben, ha tÃºl szÃ¡razra sikerÃ¼lne, adjunk mÃ©g ho
1-2 evÃµkanÃ¡l bort, Ã©s addig gyÃºrjuk, amÃ-g nyÃºjthatÃ³vÃ¡ nem vÃ¡lik. Ezt kÃ¶vetÃµen fÃ©l Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l pihentessÃ¼
majd nyÃºjtsuk ki lisztezett deszkÃ¡n 2-3 mm vastagsÃ¡gÃºra. A vajat kÃ©zzel alakÃ-tsuk lepÃ©nyformÃ¡ra Ã©s helyezzÃ¼k a
tÃ©szta kÃ¶zepÃ©re, majd a tÃ©szta szÃ©leit hajtsuk rÃ¡ nÃ©gy oldalrÃ³l. EzutÃ¡n sodrÃ³fÃ¡val nyÃºjtsuk ki az egÃ©szet lapos
ismÃ©teljÃ¼k meg mÃ©g nÃ©gy alkalommal. EkÃ¶zben Ã¼gyeljÃ¼nk rÃ¡, hogy a vaj a kezÃ¼nk melegÃ©tÃµl ne olvadjon me
tÃºlsÃ¡gosan a tÃ©sztÃ¡ban. VÃ©gÃ¼l pogÃ¡csaszaggatÃ³val kÃ©szÃ-tsÃ¼nk belÅ‘le tallÃ©rokat, majd tojÃ¡ssal megkenve
sÃ¼ssÃ¼k ki ezeket 150 fokon, mintegy 15-20 perc alatt. Â BorajÃ¡nlÃ³:Â A KonyÃ¡ri pince PÃºpos-dÅ±lÅ‘rÅ‘l szÃ¡rmazÃ³
kÃ-vÃ¡lÃ³Â kÃ¼vÃ©jÃ©t ajÃ¡nlom hozzÃ¡ az elsÅ‘, 2006-os Ã©vjÃ¡ratbÃ³l.Â E modern, lendÃ¼letes hÃ¡zasÃ-tÃ¡s szedres illat
bÃ¡rsonyos tanninjai bizton Ã¡llÃ-thatom, hogy jÃ³l illeszkednek majd Ã©telÃ¼nkhÃ¶z.
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