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- 80 dkg szarvasjava
- 15 dkg hÃºsos szalonna
- 2 ek olÃ-va olaj
- 2 fej hagyma
- 5 gerezd fokhagyma
- 1 kg erdei gomba
- 1 cs petrezselyem
- 1 cs kakukkfÅ±
- 1 kis doboz paradicsomsÅ±rÃ-tmÃ©ny
- 1 cs mÃ©lyhÅ±tÃ¶tt leveles tÃ©szta
- 2 ek liszt
- 2 db tojÃ¡sÂ
- 0,5 dl vÃ¶rÃ¶sbor

- SÃ³, bors A szalonnÃ¡t finomra vÃ¡gom, majd az olajon kiolvasztom Ã©s megsÃ¼tÃ¶m, vÃ©gÃ¼l kiszedem a serpenyÅ‘bÅ‘l.
visszamaradt zsiradÃ©kon a megtisztÃ-tott, lehÃ¡rtyÃ¡zott szarvasfilÃ©ket kÃ¶rbesÃ¼tÃ¶m oldalankÃ©nt kb. 3-5 perc alatt. Ha
ezzel megvagyok, a hÃºst fÃ©lreteszem hÅ±lni, Ã©s a szaftjÃ¡ban megpÃ¡rolom az aprÃ³ra vÃ¡gott hagymÃ¡t Ã©s fokhagymÃ¡t
majd a szintÃ©n jÃ³l megaprÃ-tott erdei gombÃ¡kat (esetleg sampiont). A ragut a paradicsompÃ¼rÃ©vel Ã©s a csokor
kakukkfÅ±vel fÅ‘zÃ¶m kÃ©szre, fedÅ‘ nÃ©lkÃ¼l, hogy a gomba leve el tudjon pÃ¡rologni. VÃ©gÃ¼l sÃ³val, borssal, vÃ¶rÃ¶sbor
aprÃ-tott friss petrezselyemmel fÅ±szerezem, majd a tÅ±zrÅ‘l levÃ©ve hagyom hÅ±lni kb. Â¼ Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l.Â Â Â
Ezalatt a leveles tÃ©sztÃ¡t kinyÃºjtom akkora darabokra, amibe az 1-2 db bÃ©lszÃ-nt majd bele lehet szÃ©pen gÃ¶ngyÃ¶lni. A
gombÃ¡hoz hozzÃ¡adom a tojÃ¡st Ã©s a lisztet, majd jÃ³ adagot a tÃ©szta darab(ok) kÃ¶zÃ©pvonalÃ¡ba simÃ-tok belÅ‘le. Erre
kerÃ¼l rÃ¡ az elÅ‘sÃ¼tÃ¶tt hÃºs, a hÃºsra pedig a maradÃ©k ragu. EzutÃ¡n a tÃ©sztÃ¡ba gÃ¶ngyÃ¶lÃ¶m az egÃ©szet, Ã©s toj
megkenve, kÃ©sheggyel megszurkÃ¡lva tepsibe helyezem. Addig kell sÃ¼tni, amÃ-g a tÃ©szta burok piros nem lesz. Amikor
kÃ©sznek Ã-tÃ©lem, kiveszem a sÃ¼tÅ‘bÅ‘l, Ã©s pihentetem 10-15 percen keresztÃ¼l, hogy a tÃ©szta, a ragu Ã©s a hÃºs ne
vÃ¡ljanak el egymÃ¡stÃ³l. Rendszerint pÃ¡rolt ceruzababbal, spÃ¡rgÃ¡val, vagy burgonyakÃ¶rettel tÃ¡lalom,Â Ã©s hangulatomtÃ
fÃ¼ggÅ‘enÂ madeira-, vagy Mornay mÃ¡rtÃ¡st is adok hozzÃ¡. Â Â BorajÃ¡nlÃ³:Â E fejedelmi klasszikushoz az Agancsos
PincÃ©szet 2004-es Ã©vjÃ¡ratÃº KÃ¡non CuvÃ©e-jÃ©t ajÃ¡nlom, mely a kÃ©t cabernet fajta kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen szerencsÃ©s frigyÃ
szÃ¼letett.
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