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- 1 kg vaddisznÃ³ lapocka
- 2-3 ek vegyes gombapor, vagy 1 ek szarvasgombÃ¡s olaj
- 20-25 dkg fÃ¼stÃ¶lt szalonna
- 2 fej hagyma
- 3-4 gerezd fokhagyma
- 1-1 tk kakukkfÅ±, rozmaring, bazsalikom
- 1-2 db Ã©rett paradicsom, vagy 1 kis doboz sÅ±rÃ-tmÃ©ny
- 3 dl tejfÃ¶la tÃ©sztÃ¡hoz:
- 1 kg liszt
- 5 ek olaj
- 2 csÃ©sze langyos vÃ-z
- 1 cs szÃ¡rÃ-tott Ã©lesztÅ‘
- 1 ek cukor
- 1/2 ek sÃ³
- 1 db tojÃ¡sElÅ‘szÃ¶r a tÃ©szta alapanyagait (a tojÃ¡s kivÃ©telÃ©vel, mivel az a sÃ¼tÃ©s elÅ‘tti lekenÃ©shez valÃ³)
Ã¶sszekeverjÃ¼k, kÃ©zzel jÃ³l kidolgozzuk, Ã©s az Ã-gy kapott kenyÃ©rtÃ©sztÃ¡t meleg, de nem forrÃ³ helyen, lefedve kelni
hagyjuk 1-1,5 Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l.Â Ezalatt a szalonnÃ¡t aprÃ³ kockÃ¡kra vÃ¡gjuk Ã©s egy nagyobb lÃ¡basban kiolvasztjuk, majd
hozzÃ¡adjuk a szintÃ©n felaprÃ³zott hagymÃ¡t Ã©s azt is aranybarnÃ¡ra pirÃ-tjuk. Ekkor kerÃ¼l a lÃ¡basba a nagylyukÃº
darÃ¡lÃ³n ledarÃ¡lt vaddisznÃ³ lapocka, amit sÃ³val Ã©s borssal meghintve a zsÃ-rjÃ¡ra pirÃ-tunk.Â

Ha mindezzel megvagyunk, beletesszÃ¼k az aprÃ³ra vÃ¡gott paradicsomot, Ã©s tovÃ¡bb Ã-zesÃ-tjÃ¼k a zÃºzott
fokhagymÃ¡val illetve a szÃ¡rÃ-tott Ã©s megtÃ¶rt zÃ¶ldfÅ±szerekkel, valamint a gombaporral, Ã©s/vagy szarvasgombÃ¡s olajjal
NÃ©hÃ¡ny perc mÃºlva levesszÃ¼k a tÅ±zrÅ‘l Ã©s elkeverjÃ¼k benne a tejfÃ¶lt,Â majd hagyjuk kissÃ© kihÅ±lni.Â A kenyÃ©rt
ha megkelt, lisztezett deszkÃ¡n 3 rÃ©szre osztjuk Ã©s mindegyuk rÃ©szt kb. ceruza vastagsÃ¡gÃºra nyÃºjtjuk ki. Az egyes
lapokat megtÃ¶ltjÃ¼k a fÅ±szeres vaddisznÃ³hÃºssal, felgÃ¶ngyÃ¶ljÃ¼k, Ã©s tojÃ¡ssal megkenve, elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘ben
aranysÃ¡rgÃ¡ra sÃ¼tjÃ¼k. Melegen Ã©s hidegen egyarÃ¡nt finom borkorcsolya, de reggelire, vagy uzsonnÃ¡ra is bÃ¡tran
kÃ-nÃ¡lhatjuk.Â Â BorajÃ¡nlÃ³: Â BarÃ¡ti beszÃ©lgetÃ©sekhez, kedÃ©lyes kvaterkÃ¡zÃ¡shoz Ã©s ehhez a finom borkorcsolyÃ¡h
kivÃ¡lÃ³an illik a Lenkey PincÃ©szet magnum palackban forgalomba hozott Tokaj-hegyaljai 80-20 arÃ¡nyÃº furminthÃ¡rslevelÅ± hÃ¡zasÃ-tÃ¡sa, mely nagyon talÃ¡lÃ³an, AZ Ã‰LET SZÃ‰P - nevet kapta. TalÃ¡n mondanom sem kell, hogy ebbe
Ã©letbe Ã©rdemes belekÃ³stolni...
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