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- 50 dkg barna csiperke
- 5 dkg szÃ¡rÃ-tott vegyes erdeigomba (vagy vargÃ¡nya, rÃ³ka- Ã©s trombitagomba keverÃ©ke)
- 1 fej vÃ¶rÃ¶shagyma
- 1 ek olaj
- 5 dkg vaj
- 3 dl fÅ‘zÅ‘tejszÃ-n
- 2 ek tejfÃ¶l
- 1 dl fehÃ©rbor
- sÃ³, bors, fehÃ©rborsA szÃ¡rÃ-tott gombÃ¡t beÃ¡ztatjuk kb. 3,5-4 dl langyos vÃ-zbe egy Ã³rÃ¡ra. Ezalatt megtisztÃ-tjuk a
csiperkegombÃ¡t Ãºgy, hogy a tÃ¶nkÃ¶k vÃ©gÃ©nek fÃ¶ldes rÃ©szÃ©t levÃ¡gjuk, de a kalapokrÃ³l nem hÃºzzuk le a "bÅ‘rt". Ha
gombÃ¡k kalapjÃ¡t is tÃºl szennyezettnek talÃ¡ljuk, tegyÃ¼k Å‘ket egy mÃ©lyebb tÃ¡lba, szÃ³rjuk meg 1-2 evÅ‘kanÃ¡l liszttel Ã©s
Ã¶ntsÃ¼nk rÃ¡juk annyi vizet, amennyi jÃ³l ellepi. A lisztes vÃ-zben nÃ©hÃ¡nyszor megkeverve, a fÃ¶ldes szennyezÅ‘dÃ©seket
kÃ¶nnyen le tudjuk mosni a csiperkÃ©rÅ‘l, majd egy szÅ±rÅ‘kanÃ¡lban leÃ¶blÃ-tve, lecsepegtetve mÃ¡r folytathatjuk is a
feldolgozÃ¡sÃ¡t. VÃ¡lasszunk ki nÃ©hÃ¡ny nagyobb darab gombÃ¡t, amibÅ‘l vÃ¡gjunk vastagabb szeleteket, fejenkÃ©nt 2-3
darabot. Ezeket a szeleteket az olaj Ã©s a vaj felhevÃ-tett keverÃ©kÃ©ben, nagy lÃ¡ngon pirÃ-tsuk meg, a zsiradÃ©kbÃ³l kivÃ©
szÃ³rjuk meg pici sÃ³val Ã©s borssal, majd tegyÃ¼k fÃ©lre a kÃ©sz leves betÃ©tjÃ©nek. A felhevÃ-tett zsiradÃ©kon ezutÃ¡n
fonnyasszuk meg az aprÃ³ra vÃ¡gott vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t, majd adjuk hozzÃ¡ a felszeletelt csiperkÃ©t, sÃ³zzuk, borsozzuk, Ã©s
fedÅ‘ alatt, idÅ‘nkÃ©nt megkeverve hagyjuk pÃ¡rolÃ³dni kb.
10 pecig, vagy amennyi idÅ‘ alatt szÃ©pen kiereszti a levÃ©t Ã©s jÃ³l Ã¶sszeesik. EzutÃ¡n Ã¶ntsÃ¼k bele a fazÃ©kba a korÃ¡b
beÃ¡ztatott szÃ¡rÃ-tott erdei gombÃ¡kat Ã©s a visszamaradt Ã¡zatatÃ³ levet, valamint fÃ©l liter vizet, amit Ã-zlÃ©s szerint
helyettesÃ-thetÃ¼nk hÃºs-, vagy zÃ¶ldsÃ©glevessel. 15-20 percnyi fÅ‘zÃ©st kÃ¶vetÅ‘en adjuk hozzÃ¡ a leveshez a tejszÃ-nt, a
tejfÃ¶lt Ã©s a bort, majd botmixerrel turmixoljuk az egÃ©szet simÃ¡ra. KÃ³stolÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en Ã-zesÃ-tsÃ¼k mÃ©g megfelelÅ‘
mennyisÃ©gÅ± sÃ³val Ã©s fehÃ©rborssal, majd hagyjuk mÃ©g egyet rottyanni. Az elkÃ©szÃ¼lt gombalevest mÃ©ly tÃ¡lkÃ¡kba
pirÃ-tott gombaszeletekkel megkoronÃ¡zva tÃ¡laljuk. MellÃ© adjunk pirÃ-tott hÃ¡zikenyeret, vagy sajtos krutont.
BorajÃ¡nlÃ³:
SomlÃ³i borokat, vagy szÃ¡raz szamorodnit ajÃ¡nlok hozzÃ¡ fogyasztani, mert ezek Ã¡svÃ¡nyos karaktere jÃ³l illik az erdei
gombÃ¡k fÃ¶ldes Ã-zvilÃ¡gÃ¡hoz.Â Â Â
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