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- 1 kg hÃ©jÃ¡ban fÃµtt burgonya

- 40 dkg liszt
- 1 tojÃ¡s
- 5 dkg vaj
- 25 dkg darÃ¡lt mÃ¡k
- 10 dkg porcukor
- citromhÃ©j
- sÃ³A mÃ©g forrÃ³ burgonyÃ¡kat meghÃ¡mozzuk, Ã¡ttÃ¶rjÃ¼k, majd lisztezett deszkÃ¡n Ã¶sszegyÃºrjuk egy kÃ©shegynyi sÃ³v
a tojÃ¡ssal Ã©s annyi liszttel amennyitÃµl mÃ©g nem lesz kemÃ©ny, de mÃ¡r kÃ¶nnyen elvÃ¡lik a kezÃ¼nktÃµl. (A 40 dkg-nak b
elÃ©gnek kell lennie.) EzutÃ¡n kicsit pihentessÃ¼k, majd vÃ¡gjunk belÃµle Ã¶klÃ¶mnyi darabokat, amibÃµl Ãºjnyi vastag csÃ-ko
tudunk sodorni a deszkÃ¡n.Â

Az Ã-gy kapott "gilisztÃ¡kat" vÃ¡gjuk fel 4-6 cm-es darabokra Ã©s lobogÃ³, sÃ³s vÃ-zben fÃµzzÃ¼k addig, amÃ-g feljÃ¶nnek a
vÃ-z felszÃ-nÃ©re. Ekkor lyukaskanÃ¡llal szedjÃ¼k ki, Ã¶blÃ-tsÃ¼k le hidegvÃ-zzel, majd ha kifÃµtt az egÃ©sz, locsoljuk meg a
felolvasztott vajjal. VÃ©gÃ¼l szÃ³rjuk meg az egÃ©szet reszelt citromhÃ©jjal Ã-zesÃ-tett darÃ¡lt mÃ¡kkal Ã©s porcukorral. KitÃ»
Ã¼nnepi fogÃ¡s a karÃ¡csonyi asztalra,Â de mifelÃ©nk hÃ©tkÃ¶znapÂ is gyakran fogyasztjÃ¡k.Â A receptet Marcsok Marianna
kassai olvasÃ³nk osztotta meg velÃ¼nk!

Â BorajÃ¡nlÃ³:A mÃ¡kos Ã©telek mindig nagy dilemmÃ¡t okoznak a sommelier-nek, mivel a belÃµle kÃ©szÃ¼lt Ã©teleket
egyszerre jellemzi az Ã©des Ã©s keserÃ» Ã-z, valamint a sÃ¶tÃ©t Ã©s vilÃ¡gos szÃ-n. Ã‰ppen ezÃ©rt legjobbnak lÃ¡tom, ha m
princÃ-piumnak behÃ³dolok Ã©s ajÃ¡nlok hozzÃ¡ vÃ¶rÃ¶set is, fehÃ©ret is. TalÃ¡n meglepÃµ, de ha vÃ¶rÃ¶set nyitnÃ©k, akkor
Simon Pinot Noir 2003-as Medium-ra esne a vÃ¡lasztÃ¡som. EgyÃ¡ltalÃ¡n nem egyszerÃ» borrÃ³l van szÃ³, de fÃ»szeressÃ©ge
kitÃ»nÃµ Ã¶sszhangot ad a mÃ¡k kesernyÃ©s felhangjaival s Ã-gy lenyÃ»gÃ¶zÃµ Ã-zek kerekedhetnek a szÃ¡nkban. Ha pedig
fehÃ©rrÃµl Ã©s Ã©desrÃµl beszÃ©lÃ¼nk, Szeremley Huba Badacsonyi Zeusza jut az eszembe, abbÃ³l is a 2005-Ã¶s. LendÃ¼
mediterrÃ¡n, behÃ-zelgÃµ Ã©s pont passzol a citromhÃ©j illatÃ¡hoz. Vagy legyen egy megfelelÃµen citrusos tokaji, mondjuk a
DisznÃ³kÃµ 2003-as Szamorodnia, az az Ã©des kis cukorfalat...- ka-pÃ-r -
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