Magyarország étele 2018.
Belfegor:
Makói hagymás velővel töltött, paprikásmártásos szűzlabda, hajdina ropogóssal

1.

lépés

Velőtöltelék elkészítése

A makói vöröshagymát finomra vágjuk, kevés zsiradékon megpirítjuk, hozzáadjuk az áztatott és tisztított velőt. Amit aztán addig pirítunk, míg sűrű
krémes állagot nem kapunk. Közben fűszerezzük,
frissen őrölt borssal, petrezselyemmel, friss kakukkfűvel, sóval ízesítjük.

3.

lépés

Grízgaluska főzése

A vajat, tojást és búzadarát összekeverjük, sóval,
borssal, szerecsendióval ízesítjük, majd a zellerlevelet belekeverjük és hűtve tárolva (0-+5 C˚) állni
hagyjuk (minimum 20 perc – 24 óra).
(Tárolása: vákuumozva, sokkolva fagyasztás -18-22
C˚ Eltarthatóság: 90 nap)

2.

lépés

Hajdina főzése

Hajdinát bő vízzel átmossuk, majd sós vízben megfőzzük (9-10 perc főzés), majd leszűrjük és folyó vízzel lehűtjük.
Adagolás: vizes evőkanállal megformázzuk (5060g), sütőpapírra helyezzük, majd a sokkolva fagyasztás következik. (-18-22 C˚)

(Tárolása: vákuumozva, hűtve tárolás 0-+5 C˚, Eltartható: 2-3 nap.)

Főzése: A fagyasztóból kivett galuskákat 2 x 8 percig főzzük, első nyolc perc főzés gyöngyöző vízben,
majd a főző vizet <a benne lévő galuskákkal együtt>
jégkockával lehűtjük és együtt újabb 8 percig gyöngyöző vízben főzzük. Leszűrjük.

5.

lépés

Húselőkészítés

A húst szeleteljük, klopfoljuk vagy hengereljük körülbelül 15x15 centiméteres felületet kell kapnunk,
sózzuk és borsozzuk.

(Tárolása: Melegen tartóban 2 órát tárolható. Vákuumozva, hűtve tárolás 0-+5 C˚. Eltarthatóság:
max. 4-5 nap. Sokkolva: 7 nap)

4.

lépés

Hajdinás csirkemell prád készítése

Csirkemell filét tisztítjuk, cutterban pépesítjük,
sózzuk, borsozzuk, majd a tojást is hozzáadjuk.
Összekeverjük a főtt hajdinával, az apró kockára
(brunoise) vágott kápia paprikával, finomra vágott
petrezselyemzölddel. Ha jól dolgoztunk sűrű mas�szát kapunk.

A hús közepére halmozzuk a velő tölteléket, és becsomagoljuk.

Elkészítés rostlapon, vagy serpenyőben történő körbe pirítás után búrával lefedve-, vagy sütőben készre
sütjük.
A prádot külön, vagy a hajdinával és a kápia paprikával bekeverve vákuumozva tárolhatjuk.

(Tárolása előkészítve: vákuumozva, hűtve tárolás
0-+5 C˚. Eltarthatóság: max. 2-3 nap.)
(Tárolása: vákuumozva, hűtve tárolás 0-+5 C˚. Eltarthatóság: max. 1 nap. Sokkolva 5 nap)

6.

lépés

Roppanós készítése

Foolpack segítségével, szorosra kötjük és sütésig
hűtve tároljuk. (min. 30 perc)
Toast kenyeret lehéjjazunk és foolpack közé helyezzük.

Tálalás előtt kicsomagoljuk és bő zsiradékban pirosra sütjük <lehetőleg kacsazsírban>.
A folpack közé helyezett kenyeret hengereljük.

Ha ezzel megvagyunk, akkor körülbelül fél centiméter vastagon megkenjük a práddal 2/3 részen és
szorosan felhengereljük, hogy a kenyér két vége ös�szeérjen
A receptúra a Mé-Mi Gasztro Kft. kizárólagos tulajdona. Csak
szerződött partnerek részére elérhető! Ha Ön nem szerződött
partnerünk, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről a MÉ-MI Gasztro Kft. (https://magyarorszagetele.
hu/kapcsolat/) , valamint törölje azonnal a receptúrát és annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

(Sütési idő: 6-8 perc közepes hőmérsékleten cca.
150-160 C˚ fokon)
(Tárolása előkészítve: vákuumozva, hűtve tárolás
0-+5 C˚. Eltarthatóság: max. 1-2 nap.)

7.

lépés

Paprikásmártás elkészítése

Kacsazsírban a vöröshagymát, paprikát, paradicsomot pirítjuk-pároljuk, sózzuk, és krémesre főzzük
majd szűrjük és tejszínnel dúsítjuk.

(Tárolása: vákuumozva, sokkolva, hűtve tárolás 0-+5
C˚. Eltarthatóság: 7 nap.)

8.

A roppanóst felvágjuk, előbb talpat vágunk neki,
azaz a két végét levágjuk, majd hosszába keresztben
átvágjuk. A saláta elé helyezzük.

lépés

Csipke (Tuille) elkészítése

Majd a megsütött húst a roppanós elé és a saláta
mellé tesszük. A galuskát felhelyezzük a hús és a roppanós mellé, végül a húst a mártással leöntjük.
Az alapanyagokat turmixban összekeverjük. Cumival adagolva rostlapon vagy teflon serpenyőben
megsütjük. (szárazon, dobozban eltartható 15 nap)

9.

lépés

Tálalás

Végül a csipkét (tuille) díszként ráhelyezzük. (Ez
ajánlott, de nem kötelező elem!)
Legutoljára pedig beleszúrjuk az egyedi kóddal ellátott zászlót! (Ami az ételhez tartozó kötelező elem)

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Vegyes friss mikrosalátát a tányérra helyezünk
(idény jellegű friss salátával, lehetőség szerint több
összetevőből)

Figyelem! Ez a receptúra és annak bármely csatolt
anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános
közléstől védett.

