Bor Ã‰s Vad

Illatos muflon ragu
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2007. szeptember 03.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2007. szeptember 10.

- 1 kg muflon comb, vagy lapocka
- 15-20 dkg vaj
- 4 db Ã©rett paradicsom, (vagy hÃ¡mozott, konzerv)
- 4 db sÃ¡rgarÃ©pa
- 1 db zsenge zellergumÃ³
- 2 db Ã©deskÃ¶mÃ©nygumÃ³
- 1 db nagyobb pÃ³rÃ©hagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 6 db borÃ³kabogyÃ³
- 4 db babÃ©rlevÃ©l
- 1-1 kk ÃµrÃ¶lt koriander, szerecsendiÃ³, fehÃ©rbors, rÃ³mai kÃ¶mÃ©ny
- 1 kÃ©shegynyi sÃ¡frÃ¡ny (vagy kurkuma)
- 10 dkg szÃ¡rÃ-tott RÃ³kagomba,
- 5 dkg Shitaki (illatos) gomba
- 1 ek liszt
- 3 dl illatos fehÃ©rbor (SÃ¡rgamuskotÃ¡ly, Irsai OlivÃ©r, Cserszegi fÃ»szeres)
- 2 ek mÃ©zÂ
A megtisztÃ-tott, lehÃ¡rtyÃ¡zott hÃºst ceruza vastagsÃ¡gÃº csÃ-kokra vÃ¡gjuk, majd
forrÃ¡sban lÃ©vÃµ vÃ-zbe merÃ-tjÃ¼k, elkeverjÃ¼k, s megvÃ¡rjuk, amÃ-g Ãºjra felforr. Ekkor adunk hozzÃ¡ egy teÃ¡skanÃ¡lnyi
szÃ³dabikarbÃ³nÃ¡t, (hogy kÃ¶zÃ¶mbÃ¶sÃ-tse a hÃºsban levÃµ kellemetlen savakat) 1-2 percig hagyjuk mÃ©g fÃµni, majd
leszÃ»rjÃ¼k, leÃ¶blÃ-tjÃ¼k hideg vÃ-zzel, s a mÃ¡r felolvasztott, felforrÃ³sÃ-tott vajon pirÃ-tani kezdjÃ¼k gyakori kevergetÃ©s
mellett. Amikor a hÃºs mÃ¡r felvette a vaj nagyobb rÃ©szÃ©t, s az edÃ©ny falÃ¡n megjelenik nÃ©mi pÃ¶rzsanyag, adjuk hozzÃ¡
zÃºzott fokhagymÃ¡t, forgassuk Ã¡t vele, majd adjuk hozzÃ¡ az aprÃ³ra vÃ¡gott paradicsomot is. LassÃº tÃ»zÃ¶n fedÃµ alatt
pÃ¡roljuk tovÃ¡bb, s mikor a paradicsom mÃ¡r teljesen szÃ©tfÃµtt, tegyÃ¼k bele a szintÃ©n ceruza vastagsÃ¡gÃºra vÃ¡gott
sÃ¡rgarÃ©pÃ¡t Ã©s zellert, majd egy jÃ³ 10 perc mÃºlva a felszeletelt hagymÃ¡t, Ã©deskÃ¶mÃ©ny gumÃ³t, valamint az Ã¶sszes
maradÃ©k fÃ»szert is. Ezt kÃ¶vetÃµen sÃ³zzuk meg, Ã©s engedjÃ¼k fel annyi vÃ-zzel, amennyi Ã©ppen hogy ellepi. KÃ¶zepes
lÃ¡ngon fÃµzzÃ¼k a forrÃ¡stÃ³l szÃ¡mÃ-tva tovÃ¡bbi 10-15 percig, majd adjuk hozzÃ¡ az elÃµzÃµleg nagyobb darabokra aprÃ-to
vÃ-zben Ã¡ztatott gombÃ¡kat is. Ha az Ã¶sszes Ã¶sszetevÃµ megpuhult, sÃ»rÃ-tsÃ¼k be egy csapott evÃµkanÃ¡l liszttel,
keverjÃ¼k el benne a mÃ©zet, Ã©s vÃ©gÃ¼l forraljuk Ã¶ssze a borral. KivÃ¡jt rozscipÃ³kba tÃ¶ltve lÃ¡tvÃ¡nyos egytÃ¡lÃ©tel, de
kÃ¶retnek adhatunk hozzÃ¡ pÃ¡rolt kÃ¶lest, hajdinakÃ¡sÃ¡t, vagy hÃ©jÃ¡ban sÃ¼lt burgonyÃ¡t is finomra vÃ¡gott vajas
petrezselyemmel. Â BorajÃ¡nlÃ³: LehetÃµleg olyan bort kÃ-nÃ¡ljunk hozzÃ¡, amilyennel kÃ©szÃ-tettÃ¼k. JelentÃµs
illatintenzitÃ¡suk miatt a Cserszegi, az Irsai, Ã©s a SÃ¡rgamuskotÃ¡ly passzolnak hozzÃ¡, de ezek cuvÃ©e-ivel is bÃ¡tran
prÃ³bÃ¡lkozhatunk. Â Â Â Â Â
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