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- 6 db vadkacsacomb
- 6 db cÃ©klagumÃ³
- 3 db nagyobb vagy 6 db kicsi fej cikÃ³ria salÃ¡ta
- 50 dkg kacsa vagy mangalica zsÃ-r
- 10 dkg vaj
- 6 gerezd fokhagyma
- sÃ³, bors A szÃ©pen megtisztÃ-tott vadkacsacombokat besÃ³zzuk, bekenjÃ¼k zÃºzott fokhagymÃ¡val Ã©s bÅ‘ven
meghintjÃ¼k durvÃ¡ra Å‘rÃ¶lt feketeborssal, majd legalÃ¡bb egy Ã©jszakÃ¡n keresztÃ¼l, hideg helyen hagyjuk pÃ¡colÃ³dni. A
konfitÃ¡lÃ¡shoz a hÃºsokat elhelyezzÃ¼k egy magas falÃº tÅ±zÃ¡llÃ³ edÃ©nyben, majd annyi olvasztott zsiradÃ©kot Ã¶ntÃ¼nk
rÃ¡juk ami Ã©ppen elfedi Å‘ket. EzutÃ¡n elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘be (vagy kemencÃ©be) tesszÃ¼k, Ã©s a lehetÅ‘ legalacsonyabb
hÅ‘mÃ©rsÃ©kleten 4-5 Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l sÃ¼tjÃ¼k, amÃ-g a hÃºs elvÃ¡lik a csontjÃ¡tÃ³l.
MindekÃ¶zben a cÃ©klagumÃ³kat kefÃ©vel jÃ³l megmossuk Ã©s kettÃ©vÃ¡gjuk, a vÃ¡gÃ¡si felÃ¼leteket megsÃ³zzuk Ã©s
megborsozzuk, majd megkenjÃ¼k szobahÅ‘mÃ©rsÃ©kletÅ± vajjal. Az Ã-gy elÅ‘kÃ©szÃ-tett cÃ©klagerezdeket a vajas felÃ¼knÃ
ismÃ©t Ã¶sszeregasztjuk Ã©s kÃ©t rÃ©teg alufÃ³liÃ¡ba csomagoljuk, majd az utolsÃ³ 1,5 Ã³rÃ¡ra a konfitÃ¡lÃ³ edÃ©ny mellÃ©
helyezzÃ¼k a sÃ¼tÅ‘be. AmÃ-g a kacsacombok Ã©s a cÃ©kla sÃ¼lnek a sÃ¼tÅ‘ben, addig a maradÃ©k vajat felolvasztjuk egy
serpenyÅ‘ben Ã©s a fÃ©lbevÃ¡gott Ã©s megsÃ³zott cikÃ³riÃ¡kat megpirÃ-tjuk benne. Ha a combok mÃ¡r elÃ©g porhanyÃ³sak,
vegyÃ¼k ki Å‘ket a zsiradÃ©kbÃ³l (amit kÃ©sÅ‘bbi konfitÃ¡lÃ¡shoz, fÅ‘zÃ©shez vagy kenyÃ©rre kenve mÃ©g hasznÃ¡lhatunk) Ã
bÅ‘rÃ¶s felÃ¼kkel fÃ¶lfelÃ© helyezzÃ¼k vissza az ismÃ©t felhevÃ-tett sÃ¼tÅ‘be vagy a grill alÃ¡, kb. 5 percre, hogy a bÅ‘r
kellemesen megpiruljon, de a hÃºs ne tudjon kiszÃ¡radni. TÃ¡lalÃ¡skor a combok alÃ¡ helyezzÃ¼nk 1-2 db cikÃ³riÃ¡t,
mellÃ©jÃ¼k pedig a sajÃ¡t lÃ©ben pÃ¡rolÃ³dott vajas cÃ©kladarabokat. Â
BorajÃ¡nlÃ³:

Az Ã¼nnepi asztalra is bÃ¡tran feltehetÅ‘, egyszerre fÅ±szeres Ã©s gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s magyar cabernet-ket Ã©s merolt-kat, vagy
egy igazÃ¡n harmonikus BikavÃ©rt ajÃ¡nlok hozzÃ¡ fogyasztani a 2009-es Ã©vjÃ¡ratbÃ³l. (Thummerer - Cabernet Sauvignon,
JuhÃ¡sz TestvÃ©rek - Merlot, St. Andrea - Ã•ldÃ¡s)Â Â
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