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HÃ-zott libamÃ¡j borzselÃ©vel Ã©s hagymalekvÃ¡rral
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- 50 dkg libamÃ¡j
- 1 ek libazsÃ-r
- sÃ³, fekete bors
- 5 nagyobb fej lila hagyma
- 2 ek olaj
- 1 ek barnacukor
- 0,5 dl balzsamecet
- 3 dl fÃ©lÃ©des furmintÂ
- 1 csapott ek porzselatin
- 1 ek mÃ©z
- 2 db alma
- 4 db burgonya
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 tojÃ¡s
- sÃ³, bors
- olaj a rÃ¶szti kisÃ¼tÃ©sÃ©hezA hÃ-zott libamÃ¡jbÃ³l vÃ¡gjunk ujjnyi vastag szeleteket Ã©s kevÃ©s felforrÃ³sÃ-tott vajban vag
libazsÃ-rban pirÃ-tsuk meg enyhÃ©n, kb. 2-2 perc alatt ezek mindkÃ©t oldalÃ¡t. A pirÃ-tott mÃ¡jat enyhÃ©n sÃ³zzuk Ã©s hintsÃ
meg frissen Å‘rÃ¶lt fekete borssal, majd adjunk hozzÃ¡ kÃ¶retkÃ©nt burgonya rÃ¶sztit, borzselÃ©t, hagymalekvÃ¡rt Ã©s egy nag
szelet vajon sÃ¼lt almÃ¡t. GarantÃ¡ltan feledhetetlen Ã-zÃ©lmÃ©nyt fogunk Ã¡tÃ©lni.Â Â Â A borzselÃ© elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez
hevÃ-tjÃ¼k a bor 2/3-ad rÃ©szÃ©t, majd hozzÃ¡keverjÃ¼k a maradÃ©k 1/3-ad rÃ©szben feloldott porzselatint Ã©s a mÃ©zet. E
tÃ¡lkÃ¡ban hagyjuk kihÅ±lni Ã©s amikor megdermedt, tetszÅ‘leges formÃ¡jÃºra vÃ¡ghatjuk kÃ©ssel, vagy vizezett kanÃ¡llal.Â Â A
hagymalekvÃ¡rhoz egy evÅ‘kanÃ¡l olajon felolvasztjuk a barna cukrot, majd hozzÃ¡adjuk a felszeletelt lilahagymÃ¡t Ã©s 1 dl
vizet. EzutÃ¡nÂ fedÅ‘ alatt, gyakori kevergetÃ©s mellett addig pÃ¡roljuk, mÃ-g a hagyma egÃ©szen Ã¶ssze nem fonnyad Ã©s k
nem engedi a levÃ©t. Ekkor csipetnyi sÃ³val Ã©s a balzsamecettel fÅ±szerezzÃ¼k, majd fedÅ‘ nÃ©lkÃ¼l, szintÃ©n gyakori
keverÃ©s mellett elpÃ¡rologtatjuk belÅ‘le a felesleges vÃ-zmennyisÃ©get. Ha dzsem Ã¡llagÃº a lekvÃ¡runk, mÃ¡r kÃ©szen is
vagyunk.Â Â A burgonya rÃ¶szti elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez a burgonyÃ¡kat fÃ©lpuhÃ¡ra fÅ‘zzÃ¼k, majd miutÃ¡n kissÃ© visszahÅ±lt
megpucoljuk Å‘ket Ã©s nagy lyukÃº sajtreszelÅ‘n lereszeljÃ¼k. SÃ³val, borssal Ã©s zÃºzott fokhagymÃ¡val Ã-zesÃ-tjÃ¼k, majd
db tojÃ¡st keverÃ¼nk a masszÃ¡hoz, amit felhevÃ-tett olajban sÃ¼tÃ¼nk ki lepÃ©nyformÃ¡jÃºra.Â Â Â Az almÃ¡kbÃ³l, a
maghÃ¡zukra merÅ‘legesen ujjnyi vastag szeleteket vÃ¡gunk, majd a maghÃ¡zukat kivÃ¡gjuk egy hegyes kÃ©ssel. Az Ã-gy
kapott szeleteket kevÃ©s vajon, vagy a libamÃ¡j sÃ¼tÃ©se utÃ¡n maradt zsiradÃ©kon 1-2 perc alatt enyhÃ©n
megpÃ¡roljuk.Â Â BorajÃ¡nlÃ³:
Ã‰des szamorodnit vagy kÃ©sÅ‘i szÃ¼reletelÃ©sÅ± tokaji borokat fogyasszunk hozzÃ¡.
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