Bor Ã‰s Vad

LibamÃ¡jjal tÃ¶ltÃ¶tt szarvashÃ¡tszÃ-n
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2010. Ã¡prilis 23.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2012. februÃ¡r 19.

- 1 kg szarvashÃ¡tszÃ-n
- 30 dkg libamÃ¡j
- 15 dkg vaj
- 2 ek olaj
- 50 dkg spenÃ³tlevÃ©l
- sÃ³, bors, fehÃ©rbors
- 1 kis csokor kakukkfÅ±
- vÃ©kony kendermadzag

a kÃ¶rethez:
- 30 dkg bÃ©birÃ©pa
- 30 dkg aszalt fÃ¼ge
- 30 dkg kucsmagombaÂ
- 2 dl vÃ¶rÃ¶sbor
- 2 ek szÃ³jaszÃ³szA szarvashÃ¡tszÃ-nt lehÃ¡rtyÃ¡zzuk, majd egy Ã©les kÃ©ssel megnyitjuk Ã©s szÃ©p egyenletes vÃ¡gÃ¡sokk
kiterÃ-tjÃ¼k, vÃ©gÃ¼l pedig klppfolÃ³val enyhÃ©n megveregetjÃ¼k, hogy megfelelÅ‘en nagy felÃ¼letet kapjunk belÅ‘le. Ha
ezzel megvagyunk, mindkÃ©t oldalÃ¡t meghintjÃ¼k sÃ³val, illetve Å‘rÃ¶lt fekete- Ã©s fehÃ©rborssal.AmÃ-g a hÃºs pihen,
felolvasztjuk a vajat a felhevÃ-tett olajon, majd ebben gyorsan megpÃ¡rolunk 15-20 db egÃ©szsÃ©ges sprnÃ³tlevelet. Az Ã-gy
kapott leveleket a kiterÃ-tett hÃºsszeleten helyezzÃ¼k el egyenletesen, az egyik hosszanti vÃ©gÃ©n pedig elhelyezzÃ¼k a
hasÃ¡h alakÃºra vÃ¡gott libamÃ¡jat, amit szintÃ©n meghintÃ¼nk kevÃ©s sÃ³val Ã©s fehÃ©rborssal.
Ekkor tekerjÃ¼k fel a hÃºsszeletet a libamÃ¡j felÅ‘li vÃ©gÃ©rÅ‘l, majd a vÃ-zbe Ã¡ztatott kendermadzaggal hurkolva
vÃ©gigkÃ¶tÃ¶zzÃ¼k. Az ismÃ©t felhevÃ-tett vajas keverÃ©kben a rolÃ¡dot kÃ¶rbepirÃ-tjuk, majd egy tÅ±zÃ¡llÃ³ tÃ¡lba helyezzÃ
Ã©s 120Co -os sÃ¼tÅ‘ben lefedve, tovÃ¡bbi 15 percig sÃ¼tjÃ¼k. A serpenyÅ‘ben visszamaradt zsÃ-radÃ©kon megfonnyasztjuk
a bÃ©birÃ©pÃ¡t, majd hozzÃ¡djuk a maradÃ©k spenÃ³tleveleket, az aprÃ³ kucsmagombÃ¡t, vÃ©gÃ¼l pedig a borban Ã¡ztatott
fÃ¼gÃ©t a borral, Ã©s puhÃ¡ra pÃ¡roljuk az egÃ©szet. VÃ©gÃ¼l szÃ³jaszÃ³sszal Ã©s 1-2 Ã¡g kakukkfÅ±vel Ã-zesÃ-tjÃ¼k a kÃ
amit forrÃ³n adunk a felszeletelt szarvasrolÃ¡d mellÃ©.Â BorajÃ¡nlÃ³:Â Egy egÃ©szen kÃ-vÃ¡lÃ³, mondhatni egyedÃ¼lÃ¡llÃ³
kadarkÃ¡t ajÃ¡nlok hozzÃ¡ MÃ©szÃ¡ros PÃ¡l szekszÃ¡rdi borÃ¡szatÃ¡bÃ³l, melynek neve Szent GrÃ¡l. Szavakkal nehÃ©z lenne
kÃ¶rÃ¼lÃ-rni a bor nyÃºjtotta Ã©lmÃ©nyt, hisz fÅ±szeressÃ©ge, bÃ¡rsonyos gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶ssÃ©g mellet szÃ¶kik szÃ¡rba, s m
azt hinnÅ‘k, hogy valamely cabernet hÃ¡zasÃ-tÃ¡st kortyolgatjuk, amikor is elÃ©nk tÃ¡rul a kadarkÃ¡k pÃ¡pai nunciusa a maga
teljes, bÃ-bornoki valÃ³jÃ¡ban. KevÃ©sbÃ© nemes Ã©tek talÃ¡n nem is illik hozzÃ¡.Â

https://www.boresvad.hu
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