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- 1 l hÃºsleves
- 2 ek olÃ-vaolaj
- 2 db vÃ¶rÃ¶shagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 4 db zellerszÃ¡r
- 50 dkg kerekszemÅ± rizs
- 0,5 dl szÃ¡raz fehÃ©rbor
- 10 dkg vaj
- 15 dkg parmezÃ¡n
- 1 ek szarvasgombÃ¡s olaj
- 5 dkg szÃ¡rÃ-tott, vagy 30 dkg friss vargÃ¡nya, ill. tinÃ³ru
- sÃ³, borsA szÃ¡rÃ-tott vargÃ¡nya- vagy tinÃ³ru szeleteket egy Ã©les kÃ©ssel vÃ¡gjuk csÃ-kokra, majd Ã¡ztassuk be kb. 2 dl
hideg vÃ-zbe.Â Ha friss gombÃ¡val dolgozunk, csak tisztÃ-tsuk meg Ã©s szeleteljÃ¼k, majd csÃ-kozzuk fel, (de semmi esetre
se Ã¡ztassuk vÃ-zbe, mert hajlamos nagyon elÃ¡zni). A vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t, fokhagymÃ¡t Ã©s a szÃ¡rzellert szintÃ©n vÃ©konyab
karikÃ¡kra vÃ¡gjuk. Az olajat felmelegÃ-tjÃ¼kÂ Ã©s adunk hozzÃ¡ 2 evÅ‘kanÃ¡lnyit a vajbÃ³l, majd beleszÃ³rjuk a
vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t Ã©s a zellert. Pici sÃ³val kb. 10 perc alatt szÃ©pen megpÃ¡rolÃ³dnak, ezutÃ¡n adjuk hozzÃ¡ a fokhagymÃ¡t,
majd 2-3 perc mÃºlva a leÃ¶blÃ-tett, lecsurgatott rizs. A rizsszemeket folyamatosan kevergessÃ¼k, amÃ-g szinte
Ã¡tlÃ¡tszÃ³vÃ¡ nem vÃ¡lnak. Ekkor lÃ¶ttyintsÃ¼k hozzÃ¡ a kb. fÃ©l deciliternyi, (vagy kicsit tÃ¶bb) fehÃ©rbort.

1-2 perc mÃºlva, amikor az alkohol mÃ¡r elpÃ¡rolgott, a lÃ¡ngot vegyÃ¼k kÃ¶zepestÅ‘l kissÃ© lejjebb, Ã©s tovÃ¡bbra is sÅ±rÅ±
kevergetÃ©sek mellett szedÅ‘kanalankÃ©nt kezdjÃ¼k a rizshez adagolni a hÃºslevest. Akkor jÃ³ az Ã¼tem, ha mindig
megvÃ¡rjuk, amÃ-g az elÅ‘zÅ‘ adag levest a rizs felszÃ-vja Ã©s lassan, de biztosan puhul. Ez kb. 15-20 percet vesz igÃ©nybe,
ha mÃ¡r fogkemÃ©ny, keverjÃ¼k bele a gombÃ¡t, majd 1-2 perc mÃºlva levehetjÃ¼k a tÅ±zrÅ‘l, Ã©s mehet bele a maradÃ©k va
permezÃ¡n valamint a sÃ³ Ã©s bors Ã-zlÃ©s szerint. TÃ¡lalÃ¡s elÅ‘tt 10 percig pihentessÃ¼k, hogy Ã©rjenek Ã¶ssze az Ã-zek, m
tÃ¡nyÃ©rra szedve locsoljunk meg minden adagot egy lehelletnyi (Ã©s nem tÃ¶bb) szarvasgombÃ¡s Ã-zesÃ-tÃ©sÅ± olivaolajjal.
Â BorajÃ¡nlÃ³: Â Egy kellemes alkohol-sav Ã¶sszhangÃº tokaji szÃ¡razat ajÃ¡nlok hozzÃ¡, jelen esetben a Bott PinceÂ Csontos
dÅ±lÅ‘bÅ‘l szÃ¡rmazÃ³ 2007-es hÃ¡zasÃ-tÃ¡sÃ¡t. A virÃ¡gos Ã©s citrusos jegyek mellet lehelletnyi tÅ±zkÅ‘ fedezhetÅ‘ fel illatÃ¡b
Ã-zÃ©ben pedigÂ a mineralitÃ¡s mellett finom vajassÃ¡g. Nem lesz kÃ¶nnyÅ± rÃ¡talÃ¡lni, mivel nem egÃ©szen 1000 palack
kÃ©szÃ¼lt belÅ‘le csupÃ¡n.
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