Egészben sült borjúkaraj “Balaton módra”
Ropogós borjúbríz csicsókával és tárkonnyal
Csicsókapüré
Raddichio-sörretek gombóc vörösborral és babérlevéllel
Zöldborsó mustárral
Hagyma tart
Borjú jus tojássárgájás raviolival, gombás-madeirás raguval

Egészben sült borjúkaraj “Balaton
módra”:
1 db 6 csontos borjúkaraj
2 g activa
mousseline
3 db csirkemell
1.5 dl tejszín
5 g tárkony
só, bors

A húst elkezdjük tisztítani, egészen a karajig, de a zsírokat megpróbáljuk rajta hagyni a húson. A
levágott zsíros húsból félreteszünk 200 g-ot. A csont alját fűrésszel levágjuk és - ha kell activával
rögzítjük a húst a csonton. 1 órára a hűtőbe tesszük. A félretett zsíros húsrészt 2x2 cm-es darabokra
vágjuk és erősen lepirítjuk, majd lehűtjük és ledaráljuk. 130 g-ot félreteszünk belőle. Az összes
hús leesőt 200 C-os sütőbe tesszük fél órára, majd a borjú barnaalaplében főzzük és redukáljuk 4
dl-re. Ebből 1.5 dl-t sziruposra sűrítünk, amit glazúrozásra használunk majd.
Mousseline-t készítünk a csirkemellből, amit kockára vágunk és thermomixerben turmixolunk.
Először csak a húst, majd hozzáadjuk a tejszínt, a sót, majd a cayenne borsot is. Átpasszírozzuk és
többféleképpen felhasználjuk.
A 130 g pirított darált húst összekeverjük 130 g mousselinnel - és durvára vágott tárkonnyal, sóval,
borssal ízesítjük. Ezt a tölteléket a hús tetejére kenjük úgy, hogy minél hosszabb szeletet kapjunk
majd a végén. Érintetlen pelenkába kötjük a húst a töltelékkel a tetején, a csontok helyét kivágjuk,
majd tisztított, olvasztott vajba tesszük és 90 C-on 52 C-os maghőmérsékletig sütjük. Kivesszük a
sütőből és hagyjuk a vajban 1 órát pihenni. Majd kicsomagoljuk és leitatjuk.
A csirke mousseline-ből 150 g-ot habzsákba töltünk és levákumozzuk, hogy ne legyen benne
levegő. Egymást félig fedve 15 db 13 cm-es csíkot húzunk, amit 85 C-os sütőben 3 percig
gőzölünk. Ha lehűlt, az egyenes oldalát átkenjük a mousseline-el és ezt illesztjük a karajra a
csontoktól. Az esetleges lyukakat práddal kitömjük. Fóliával enyhén rászorítjuk és 10 percre 90
C-os Hold o’Mat-ba tesszük. Ezután tisztított vajas fritőzben 2 percig maximum hőmérsékleten
sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Glazúrozzuk, majd megszórjuk Maldon sóval, durvára tört
égetett borssal, rózsaborssal. A két végét levágjuk és a tetejét kakukkfű csokrokkal díszítjük.

Ropogós borjúbríz csicsókával és tárkonnyal:
400 g borjúbríz
főzőlé
1 csirkealaplé
20 g kakukkfű
5 g friss babérlevél
10 g fekete bors
1 egész fokhagyma
4 db salottahagyma
5 g tárkony
200 g csicsóka pucolva
2 g activa
panír
100 g liszt
3 egész tojás
100 g kenyérmorzsa
vaj a frittírozáshoz

A borjúbrízt, az alaplében, a kakukkfűvel, hagymákkal, babérlevelekkel, sóval 45 percig főzzük,
majd leszűrjük és lehűtjük. A csicsókát 1x1 cm-es kockára vágjuk és vajon elkezdjük pirítani, ha
félig megpuhult, a felkockázott brízt is vele pirítjuk, amíg színt nem kap. Levéve a tűzről, durvára
vágott tárkonnyal szórjuk meg és hagyjuk kihűlni. 150 g csirkepráddal összekeverjük és sózzuk,
borsozzuk, activát adunk hozzá. 8 db speciális, csepp alakú formába töltjük és levákumozzuk. 85
C-on 8 percet gőzöljük majd kihűtjük. A formában az alját egyenesre vágjuk, majd kiszedjük a
formából. Bepanírozzuk egyszer. Majd 180 C-os vajban aranybarnára sütjük. Megszórjuk
Maltoseccel és frissen reszelt pisztáciával.

Csicsókapüré:
350 g csicsóka pucolva
2 dl tejszín
50 g vaj
1 g xantán
5 g citromlé
10 g tejföl
A csicsókát vékonyan felszeleteljük és vajon elkezdjük lassan pirítani, ha egy kis színt kapott,
felöntjük tejszínnel és lassan addig főzzük, amíg a tejszín egy kicsit megkaramellizálódik. Akkor
levesszük, tejfölt, xantánt, citromlevet és sót adunk hozzá és simára turmixoljuk thermomixerben.

Raddichio-sörretek “Gombóc” vörösborral és babérlevéllel:
8 db navet
főzőlé
750 ml vörösbor
2 dl víz
50 g tokaji ecet
70 g cukor
15 db egész bors
5 g kakukkfű
2 db babérlevél
töltelék
200 g lilahagyma
90 g cukor
20 g mazsola
1 dl fehérborecet
5 dl vörösbor (merlot)

10 g étkezési keményítő
10 g apró, sárga mustármag
3 db raddichio rosso
A navet-ből 16 db golyót vágjunk ki, a belsejüket is vágjuk ki.
Forraljuk a 750 g vörösbort 2 dl-re és adjunk hozzá 2 dl vizet, babérlevelet, fekete borsot, és ebben
főzzük meg a navet-et 1 perc alatt, majd hagyjuk állni benne 1 órát. Majd vegyük ki és forraljuk
be a vörösbort a felére.
A töltelékhez a 90 g cukrot enyhén megkaramellizáljuk és hozzáadjuk a finomra vágott
lilahagymát és a mazsolát, 2 percig főzzük, majd felöntjük 500 g vörösborral. Addig főzzük, amíg
szirupos állaga nem lesz. Ezzel töltjük be a navet-et.
A raddichio leveleket háromszor blanchirozzuk le, és az utolsónál hűtsük le. A levelekbe szépen
becsomagoljuk a navet gombócokat és a leforralt vörösbort, hideg vízzel kikevert keményítővel
besűrítjük méz állagúra, majd ezzel glazúrozzuk a gombócokat. Sárga apró mustármaggal és fiatal
zsázsa hajtással díszítjük.

Zöldborsó mustárral:
borsóleves
450 g mirelit borsó
750 g csirkealaplé
4 dl tej
2 dl tejszín
50 g vaj
100 g salottahagyma
3 g gellán
1 g gellán
borsótöltelék
150 g pucolt borsó

50 g cukorborsó
10 g Colman mustár
10 g magos mustár
zöld morzsa
120 g pankó
90 g petrezselyem
zöld olaj
90g petrezselyem
30g spenót
250g olívaolaj
1 citrom héja
1 ek édesköménymag

A salottahagymát a vajon megfuttatjuk és enyhén megpároljuk a borsót, hozzáadjuk az alaplevet
a tejtermékeket és 10 percig főzzük. Simára turmixoljuk és átszűrjük, majd kimérünk egyszer 3
dl-t és 1dl-t. A 3 dl-t a 3 g gellánnal felforraljuk és a negatívokkal bekészített quenelle formákba
öntjük. Ha kihűlt, kiszedjük a negatívokat.
A borsó töltelékhez, sós vajon megfuttatjuk a pucolt borsókat és durvára vágott cukorborsót adunk
hozzá. Colman és magos mustárral ízesítjük és betöltjük a quenellekbe. 1 dl borsólevest
felforralunk a gellánnal és lezárjuk a quenelleket. Sokkolóban csontkeményre fagyasztjuk, majd
kivesszük a formából és 80 C-os gőzben melegítjük.
A zöld olajhoz mindent összeturmixolunk 3 percig és 1 percig erősen forraljuk, majd finomszűrőn
átszűrjük. Cumiba töltjük és az említett receptekhez használjuk.
A pankó morzsát összeturmixoljuk a petrezselyemmel és 90 C-os Hold’o Mat-ban 20 percig
szárítjuk, a borsó quennelleket átkenjük a zöld olajjal és morzsával megszórjuk a tetejüket.

Hagyma tart:
tart tészta
125 g sima liszt
125 g gesztenye liszt
27.5 g vaj
4 g cukor
5 g só
Készítsünk az alapanyagokból egy tésztát, nyújtsuk ki egy tésztagéppel, szúrjuk ki és illesszük egy
tart formába. 2 forma közé jut egy tart. 150 C-on 15 percet sütjük. Majd, ha kivettük és kihűlt, az
alját egyenesre reszeljük.
300 g apró gyöngyhagyma
marinád
4 dl rizsecet
4 dl víz
200 g cukor
5 g só
Blansírozzuk a gyöngyhagymákat az ecetes-cukros vízben, ugyanilyen keverékben hűtsük ki, majd
vágjuk félbe a hagymákat és szedjük rózsáira.
sült hagymakrém
8 db fehérhagyma
3 dl csirkealaplé
50 g vaj
1 g xantán
5 g cherry ecet

Vágjuk a fehérhagymát nagy cikkekre és 200 C-on egy GN edényben süssük 20 percig a
csirkealaplével és a vajjal. Ha már megsült, egy edényben kicsit tovább karamellizáljuk. A végén
a cherry ecettel ízesítjük és simára turmixoljuk.
Állítsuk össze a tart-ot a gyöngyhagymavirágokból, mint egy rózsát, a tart aljára pedig sült
hagymakrémet töltsünk, ami majd megtartja a rózsákat. Fehér és lila mézvirággal díszítjük.

Borjú jus tojássárgájás raviolival, gombás-madeirás raguval:
1.5 liter barna alaplé borjúból
3 dl madeira
4 db champignon gomba
4 db salottahagyma
5 g étkezési keményítő
A megsült húst, a már fentebb említett módon felöntjük a barna alaplével és leforraljuk. Gombát,
hagymát pirítunk és redukáljuk a madeirát a harmadára. Hozzáadjuk a jus-höz. Leforraljuk a kívánt
töménységre és keményítővel sűrítjük.

Ragu:
marinált shimeji gombák
30-30 db shimeji gomba (vegyesen fehér és barna)
1 dl marinád (fentebbi rizsecetesből)
A gombákat leöntjük forró marináddal, hagyjuk kihűlni, majd leitatjuk.
Madeirás tápióka:
10 g tápióka
2 dl madeira bor
1 dl vörösbor
A tápiókát megfőzzük 10 perc alatt a borokban és hagyjuk benne állni 2 órát és leöntjük a végén a
felesleget.
1 db nagy csontvelő

A csontvelőt kockára vágjuk és enyhén leforrázzuk.
Tészta:
170 g 00-s liszt
1 egész tojás
80 g sárgája
Tojáskrém:
5 egész tojás
50 g sózott vaj

Készítsünk tésztát a fenti alapanyagokból, nyújtsuk ki, és töltsük be tojáskrémmel. A tojáskrémhez
8 perces tojást főzünk és a sárgáját a sózott vajjal, cayenne borssal összeturmixoljuk. A tésztát 4
percig főzzük. Egy üvegtálba elhelyezzük a gombákat, a tápiókát, csontvelőt, ráhelyezzük a frissen
kifőtt tésztát. Leöntjük 1 dl zöld olajjal. Mézvirágokkal és oxalyslevelekkel díszítjük. Tálaláskor
a díszítővirágokat kivesszük és összekeverjük a jus-vel, így kínáljuk a ragut.

