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- 80 dkg Å‘zegrincfilÃ©
- 2 ek vadpÃ¡c fÅ±szerkeverÃ©k
- 1 dl olÃ-va olaj
- sÃ³, bors
- 3 dl barnamÃ¡rtÃ¡s
- 20-25 dkg vegyes erdeigyÃ¼mÃ¶lcs (Ã¡fonya, mÃ¡lna, szeder)
- 20 dkg burgonya
- 12 dkg liszt
- 1 tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡ja
- 2 dkg Ã©lesztÅ‘,
- 3 evÅ‘kanÃ¡l tej,
- 3 dkg vaj,
- sÃ³,

- olaj a fÃ¡nk sÃ¼tÃ©sÃ©hezA gerincfilÃ©t 2-3 egyenlÅ‘ darabra vÃ¡gjuk, Ã©s az olajbÃ³l, illetve a durvÃ¡ra tÃ¶rt vadpÃ¡c
fÅ±szerkeverÃ©kbÅ‘l kÃ©szÃ-tett pÃ¡cba helyezzÃ¼k lehetÅ‘leg 2-3 napra, (de legalÃ¡bb egy Ã©jszakÃ¡ra) Ã©s vÃ©gig hÅ±vÃ
pihentetjÃ¼k. Ha kivettÃ¼k a pÃ¡cbÃ³l, a fÅ±szert Ã©s az olaj nagy rÃ©szÃ©t hÃºzzuk le rÃ³la kÃ©zzel, majd jÃ³l felhevÃ-tett
sepenyÅ‘ben pirÃ-tsuk kÃ¶rbe a hÃºsok minden oldalÃ¡t, majd a kÃ©sz oldalakat hintsÃ¼k meg finoman sÃ³val Ã©s frissen tÃ¶r
feketeborssal. Ha ezzel megvagyunk, Ã¶ntsÃ¼nk alÃ¡ 1 dl vÃ¶rÃ¶sbort, fedjÃ¼k le a serpenyÅ‘t Ã©s az egÃ©szet helyezzÃ¼k
be a 180 fokra elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘be 8-10 percre., hogy a hÃºs kÃ¶zepe ne legyen vÃ©res. Aki rosÃ© mÃ³don, esetleg
vÃ©resen szereti, az csÃ¶kkentse az "Ã¡thÃºzÃ¡s" idÅ‘tartamÃ¡t, vagy hagyja el azt teljesen.Â Ha a hÃºs kÃ©sz van, lefedve
pihentessÃ¼k 5-10 percig amÃ-g lecsendesednek benne az Ã-zletes nedvek, csak ezutÃ¡n szeleteljÃ¼k fel. Â Â Â
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A burgonyafÃ¡nkhoz a burgonyÃ¡t meghÃ¡mozzuk, kockÃ¡ra vÃ¡gjuk Ã©s sÃ³s vÃ-zben megfÅ‘zzÃ¼k. LeszÅ±rjÃ¼k,
burgonyanyomÃ³val Ã¶sszetÃ¶rjÃ¼k. Az Ã©lesztÅ‘t langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztet Ã¶sszegyÃºrjuk a tojÃ¡ssal, a
puha vajjal, az Ã©lesztÅ‘s tejjel. VÃ©gÃ¼l Ã¶sszedolgozzuk a fÅ‘tt burgonyÃ¡val Ã©s a sÃ³val. Letakarva, meleg helyen 1 Ã³rÃ¡
kelesztjÃ¼k. A tÃ©sztÃ¡t lisztezett deszkÃ¡ra helyezzÃ¼k, 2 cm vastagra kinyÃºjtjuk, majd pogÃ¡csaszaggatÃ³valÂ 3-5 cm
Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± korongokat szaggatunk belÅ‘le. A tÃ©sztÃ¡t bÅ‘, forrÃ³ olajban kisÃ¼tjÃ¼k, de egyszerre csak nÃ©hÃ¡ny darabot
teszÃ¼nk a serpenyÅ‘be, mert sÃ¼lÃ©s kÃ¶zben a fÃ¡nkok megnÅ‘nek. Ha megsÃ¼ltek szalvÃ©tÃ¡ra szedjÃ¼k Å‘ket, majd
ezeken helyezzÃ¼k el a felvÃ¡gott hÃºsszeleteket. A felmelegÃ-tett barnamÃ¡rtÃ¡st a fÃ¡nk kÃ¶rÃ© Ã¶ntjÃ¼k Ã©s megszÃ³rjuk
friss erdei gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶kkel.Â BorajÃ¡nlÃ³:
Egy kÃ¼lÃ¶nleges minÅ‘sÃ©gÅ±, 2006-os Ã©vjÃ¡ratÃº Cabernet Sauvignon-t ajÃ¡nlok hozzÃ¡ a Dolium PincÃ©szettÅ‘l, mely
mÃ©lyvÃ¶rÃ¶s szÃ-nÃ©vel, bÃ¡rsonyos fanyarsÃ¡gÃ¡val magÃ¡ban hordozza a meleg, tÃ¼zes mediterrÃ¡n jelleget, Ã©s az erde
gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶k gazdag illatvilÃ¡gÃ¡t.Â
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