Bor Ã‰s Vad

Strucc java Benyovszky mÃ³dra
SzerzÅ‘ -Fuxy2007. december 13.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2007. december 14.

- 90 dkg strucc combhÃºs
- 10 dkg kÃ³kuszreszelÃ©k
- 5Â dkgÂ frissÂ gyÃ¶mbÃ©r
- 1 szerecsendiÃ³
- 1Â tkÂ szÃ-nesbors
- 1,5Â dlÂ olaj
- 1 dl szÃ¡raz fehÃ©rbor
- 1-2 db zsenge cukkini
- 1 db kÃ¶zepes padlizsÃ¡n
- 3 db sÃ¡rgarÃ©pa
- 1 kis fej kÃ-nai kel
- 20 dkg gomba
- 3-4 gerezd fokhagyma

- 1 ek mÃ©z
- 1-2 chili
- sÃ³
A marhabÃ©lszÃ-nhez hasonlÃ³ szÃ-nÃ», Ã¡m mÃ©g attÃ³l is szÃ¡razabb Ã©s zsÃ-rszegÃ©nyebb strucc combhÃºst az izomkÃ
mentÃ©n megtisztÃ-tjuk a hÃ¡rtyÃ¡tÃ³l, majd 1 centi vastag szeleteket vÃ¡gunk belÃµle Ã©s jÃ³l kiklopfoljuk azokat. Az Ã-gy kap
hajszÃ¡lvÃ©kony szeleteket finomra tÃ¶rt szÃ-nesborssal Ã©s sÃ³val fÃ»szerezzÃ¼k, majd bekenjÃ¼k olajjal Ã©s nÃ©hÃ¡ny Ã³
vagy akÃ¡r egÃ©sz Ã©jszakÃ¡n keresztÃ¼l pihentetjÃ¼k a hÃ»tÃµszekrÃ©nyben. FelhasznÃ¡lÃ¡s elÃµtt a szeleteket
kÃ³kuszreszelÃ©kbe forgatjuk, majd wok-ban olajat hevÃ-tÃ¼nk Ã©s hÃ-rtelen kisÃ¼tjÃ¼k benne az Ã-ly mÃ³don bebundÃ¡zott
hÃºsokat.Â
Â
A struccszeleteket ekkor fÃ©lrerakjuk Ã©s a visszamaradt olajban megpirÃ-tjuk a metÃ©ltre vÃ¡gott sÃ¡rgarÃ©pÃ¡t, majd
hozzÃ¡adjuk a negyedekbe vÃ¡gott gombÃ¡t. Ha a rÃ©pa mÃ¡r fÃ©lkÃ©sz Ã¡llapotban van, adjuk hozzÃ¡ a fÃ©lbevÃ¡gott
erÃµspaprikÃ¡kat, a lereszelt gyÃ¶mbÃ©rt Ã©s fokhagymÃ¡t, majd 1-2 perc mÃºlva sorrendben a cukkinit, a padlizsÃ¡nt Ã©s a k
melyeket szintÃ©n ceruzÃ¡nyi vastagsÃ¡gÃº metÃ©ltekre aprÃ-tottunk elÃµzÃµleg. Ha a zÃ¶ldsÃ©gek mÃ¡r kezdenek odakapÃ³
edÃ©nyhez, Ã¶ntsÃ¼k kÃ¶rbe azt borral, hogy a pÃ¶rzsanyagok leoldÃ³djanak rÃ³la, ezzel is gazdagÃ-tva szaftot. (Borunk
eredetileg termÃ©szetesen pÃ¡lmabor lenne, esetÃ¼nkben azonban egy jÃ³ cserszegi fÃ»szeres is kitÃ»nÃµen megteszi
helyette.) VÃ©gÃ¼l reszeljÃ¼k erre a zanzibÃ¡ri eredetÃ» zÃ¶ldsÃ©gkÃ¶retre egy szerecsendiÃ³t Ã©s keverjÃ¼k el az egÃ©sz
a mÃ©zet. A korÃ¡bban kisÃ¼tÃ¶tt Ã©s mÃ¡r valÃ³szÃ-nÃ»leg kihÃ¼lt hÃºsszeleteket csÃ-kokra vÃ¡gjuk Ã©s a wok szÃ©lÃ©n
melegÃ-tjÃ¼k fel. Az Ã©telt pÃ¡rolt vadrÃ-zzsel tÃ¡laljuk.Â BorajÃ¡nlÃ³:Â Â Afrikai magyar kajÃ¡hoz egy magyar nemesÃ-tÃ©sÃ»
szÃµlÃµbÃµl valÃ³ bor, a mÃ¡r annyiszor emlegetett cserszegi fÃ»szeres dukÃ¡l. De a jÃ³ Ã¶regÂ chardonnay, vagy a sokoldalÃ
sauvignon blanc is jÃ³l megÃ¡llja mellette a helyÃ©t .Â Â EgyÃ©b kÃ©pek:Â
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