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- 4 vastag szelet szarvas hÃ¡tszÃ-n
- 1 tk szÃ-nesbors
- 1 dl olÃ-va olaj
- 1 ek worchwester szÃ³sz
- 1 szÃ¡l tÃ¡rkony
- 1 tk sÃ³

a szÃ³szokhoz:
- 5 dkg vaj
- 15 dkg Ã©tcsokolÃ¡dÃ©
- 1 csipet Ã¶rÃ¶lt chilli
- 30 dkg vegyes erdei gyÃ¼mÃ¶lcs
- 0,5 dl vÃ¶rÃ¶sbor
- 1 ek mÃ©z
A hÃºszeleteket lehÃ¡rtyÃ¡zzuk, megtisztÃ-tjuk, leitatjuk a vÃ©rtÅ‘l, Ã©s olajbÃ³l, worchesterbÅ‘l, zÃºzott szÃ-nesborsbÃ³l, valam
aprÃ-tott tÃ¡rkonybÃ³l kÃ©szÃ-tett pÃ¡cba helyezzÃ¼k legalÃ¡bb egy Ã©jszakÃ¡ra. MiutÃ¡n a pÃ¡cbÃ³l kivettÃ¼k, a hÃºszszelete
kÃ©zzel lehÃºzzuk az olaj Ã©s a fÅ±szerek nagyobb rÃ©szÃ©t, hogy a sÃ¼tÃ©s kÃ¶zben ne keletkezzen a szÃ¼ksÃ©gesnÃ©
jelentÅ‘sebb pÃ¶rzsanyag azokon.Â A szeleteket ezutÃ¡n a szokott mÃ³don roston, vagy vaslapon sÃ¼tjÃ¼k, kÃ¶zepÃ¼ket
Ã-zlÃ©s szerint vÃ©resre, vagy rÃ³zsaszÃ-nÅ±re hagyjuk.
A steakhez kÃ¶retkÃ©nt fÅ±szeres sÃ¼ltburgonyÃ¡t, vagy burgonyakrokettet adunk, melynek a kÃ¶zepÃ©be panÃ-rozÃ¡s elÅ‘tt
dinsztelt mogyorÃ³hagymÃ¡val kevert pirÃ-tott pisztÃ¡ciÃ¡t teszÃ¼nk. Â A sÃ¼lthÃ¶z tÃ¶bbfÃ©le szÃ³szt is kÃ©szÃ-thetÃ¼nk, m
jelen esetben egy pikÃ¡ns csokolÃ¡dÃ© Ã©s egy boros erdeigyÃ¼mÃ¶lcs szÃ³sz. MindketÅ‘ rendkÃ-vÃ¼l harmÃ³nikus,
ugyanakkor meglepÅ‘ mÃ³don egymÃ¡shoz is illÅ‘, intezÃ-v Ã-zeket hordoz, elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ¼k pedig roppant egyszerÅ±. A vaj
mÃ©rsÃ©kelt lÃ¡ngon felolvasztjuk egy mÃ©lyebb, kisÃ¶blÅ± serpenyÅ‘ben, majd hozzÃ¡adjuk a jÃ³l megaprÃ-tott csokolÃ¡dÃ©
egy habverÅ‘vel addig keverjÃ¼k, amÃ-g sima nem lesz. E kÃ¶zben 3-4 evÅ‘kanÃ¡l vizet is adunk hozzÃ¡, illetve ha elkezdene
forrni, lehÃºzzuk a tÅ±zrÅ‘l. A csokolÃ¡dÃ©szÃ³szt vÃ©gÃ¼l 1 kisebb csÃ-pet sÃ³val Ã©s egy nagyobb csÃ-pet chilivel Ã-zesÃ-t
Â A boros erdeigyÃ¼mÃ¶lcs szÃ³szhoz a 30 dkg vegyes erdeigyÃ¼mÃ¶lcs (szeder, Ã¡fonya, mÃ¡lna, vadmeggy, szamÃ³ca)
bogyÃ³inak nagyobbik felÃ©t Ã¶sszevÃ¡gjuk, vagy villÃ¡val Ã¶sszetÃ¶rjÃ¼k Ã©s kevÃ©s vÃ-zzel (4-5 ek) kÃ¶zepes lÃ¡ngon
feltesszÃ¼k fÅ‘ni egy forralÃ³edÃ©nyben. Amikor a gyÃ¼mÃ¶lcspÃ©p jÃ³l felforrt, szitÃ¡n Ã¡ttÃ¶rjÃ¼k az egÃ©szet, hozzÃ¡adju
bort Ã©s a maradÃ©k bogyÃ³kat, majd tovÃ¡bbi 2-3 percig fÅ‘zzÃ¼k Ã©s a tÅ±zrÅ‘l levÃ©ve mÃ©zzel Ã©desÃ-tjÃ¼k.Â BorajÃ¡
mÃ¡s illene jobban e fensÃ©ges pecsenyÃ©hez, mint egy fensÃ©ges vÃ¶rÃ¶sbor, melynek ivÃ¡sa egyszerre kemÃ©ny Ã©s
sÃ-mogatÃ³, Ã-ze gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s Ã©s fÅ±szeres,Â illata pedig vadul elragadÃ³. HÃ¡t persze, hogy a vÃ¶rÃ¶s Loliense-rÅ‘l va
szÃ³. Â Â
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