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- 24 db lasagne tÃ©szta lap
- 40 dkg darÃ¡lt szarvas lapocka
- 10 dkg vaj
- 1 dl olÃ-va olaj
- 30 dkg barna csiperke
- 5 dkg szÃ¡rÃ-tott vegyes erdei gomba
- 0,5 l paradicsomlÃ©
- 0,5 l tej
- 2 dl fÅ‘zÅ‘tejszÃ-n
- 2 fej vÃ¶rÃ¶shagyma
- 5 gerezd fokhagyma
- 2 evÅ‘kanÃ¡l kemÃ©nyÃ-tÅ‘
- 1 tk Å‘rÃ¶lt rozmaring
- 2 tk szÃ¡rÃ-tott bazsalikom
- 1 tk szurokfÅ±
- 1 tk kakukkfÅ±Â
- 0,5 dl szÃ¡raz furmint

- sÃ³, bors
- 15-20 dkg reszelt ementÃ¡li sajtA finomra felvÃ¡gott vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t lepirÃ-tjuk az olajon, majd hozzÃ¡adjuk a vajat, a
zÃºzott fokhagymÃ¡t Ã©s a darÃ¡lt szarvashÃºst. Gyakori kevergetÃ©s mellett, kÃ¶zepes lÃ¡ngon fehÃ©redÃ©sig pÃ¡roljuk (kb.
perc) majd hozzÃ¡adjuk a jÃ³l megmosott Ã©s felszeletelt erdei csiperkÃ©t. Ekkor sÃ³zzuk, borsozzuk, majd fedÅ‘ alatt tovÃ¡bb
pÃ¡roljuk, Ã©s ha a csiperke mÃ¡r kiengedte a levÃ©t, beletesszÃ¼k az elÅ‘zÅ‘leg szintÃ©n megaprÃ-tott Ã©s legalÃ¡bb egy Ã³
keresztÃ¼l hideg vÃ-zben Ã¡ztatott erdei gombakeverÃ©ket (vargÃ¡nya, rÃ³ka-, galamb-, szegfÅ±gomba stb.). Â
Ha a gombÃ¡s hÃºskeverÃ©kÃ¼nk mÃ¡r kicsit a zsÃ-rjÃ¡ra pirult, Ã¶ntsÃ¼k fel a paradicsomlÃ©vel (legjobb termÃ©szetesen a
nagyi-fÃ©le hÃ¡zi), majd fÅ±szerezzÃ¼k. 5 perc lassÃº forralÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en adjuk hozzÃ¡ a tejet Ã©s a benne elkevert
kemÃ©nyÃ-tÅ‘t, majd forraljuk jÃ³l Ã¶ssze az egÃ©szet. VÃ©gÃ¼l bolondÃ-tsuk meg a szÃ³szt egy kevÃ©s szÃ¡raz furminttal, a
Ã¡ltalÃ¡ban igen jÃ³ kÃ-sÃ©rÅ‘je mind az erdei gombÃ¡knak, mind pedig a szarvashÃºsnak. Ha ezzel is megvagyunk, egy
megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± tepsit, vagy tÅ±zÃ¡llÃ³ tÃ¡lat vajazzunk le Ã©s alakÃ-tsunk ki benne 4 rÃ©teget a szÃ³szbÃ³l Ã©s a tÃ©sz
Ãºgy, hogy legalulra Ã©s legfelÃ¼lre szÃ³sz kerÃ¼ljÃ¶n. Az Ã-gy elkÃ©szÃ¼lt alkotÃ¡sunkat helyezzÃ¼k 160-170 fokos sÃ¼tÅ
Ã©s sÃ¼ssÃ¼k kb 40 percig. Ekkor szÃ³rjuk meg a sajttal a tetejÃ©tÂ Ã©s 180 fokon kb. 15 perc alatt pirÃ-tsuk rÃ¡. Ha kÃ©sze
vagyunk, tÃ¡lalÃ¡s elÅ‘tt Ã©rdemes a tÃ©sztÃ¡t kicsit pihentetni, hogy kÃ¶nnyebben tudjunk szÃ©p szeleteket vÃ¡gni
belÅ‘le.Â BorajÃ¡nlÃ³: Â Egy igazÃ¡n kivÃ¡lÃ³, Ã©rett, fajtajelleges tokaji furmintot ajÃ¡nlok hozzÃ¡, mint amilyen az IllÃ©s PincÃ©
2004-es Ã©vjÃ¡ratÃº szÃ¡raz Furmintja. Ã‰rdemes Ã©rte ellÃ¡togatni ErdÅ‘bÃ©nyÃ©re, vagy Bodrogkisfaludra...
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