
2020.  JANUÁR 8.,  SZERDAI V

A sertéshús legjava
Igazi különlegességgel készült a Főnix Konyha

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

B izonyára sokan ettek disznó-
húst az ünnepek idején, de 
ha lemaradt a megszokott me-

nüről, akkor mindenképp készítse-
nek sertésbélszínt, hiszen ez felfris-
sülést jelenthet az ízlelőbimbóknak 
– javasolja Karácsony József, a Főnix 
Konyha séfj e. „Ezt bárki fogyaszt-
hatja, hiszen nincs benne zsiradék. 
Nagyon ismert fi nomság, disznóvá-
gáskor ezt szokta ellopni a böllér, 
hiszen kicsi helyen is elfér, akár a 
csizmájába is eldughatja” – jegyezte 
meg viccelődve.

Pác sem kell

Nagyon omlós a sertés vesepecsenyé-
je, így nem kell napokkal korábban 
bepácolni, hogy könnyen fogyasztha-
tó legyen – magyarázta a szakember. 
Az viszont lényeges, hogy friss húst 
vásároljunk és mielőbb levágjuk róla a 

hártyákat, mivel azok miatt színt vált-
hat, hamarabb megromlik. A bélszín 
felső és farokrészét is érdemes levágni 
– ezekből kiváló pörkölt készülhet –, 
hogy csak a hús legjava kerüljön majd 
a serpenyőbe. Fűszerezésként némi 
fehér borsot és speciális – boltban is 
kapható –, sertéshúsok számára ösz-
szeállított keveréket használhatunk. 
A vesepecsenyét sütés előtt négy centi 
széles tallérokra kell felvágni, majd 
ezeket kissé összenyomhatjuk, hogy 
medalion formájuk legyen.

Közepesen átsütve

A sertésbélszín minden oldalát 
egyenként kérgesítsük kevés olívao-
lajban. A bélszínt rozéra süssük, hi-
szen ha teljesen átsütnénk, rágóssá 
válna. Közben tehetünk a serpenyőbe 
némi kakukkfüvet is, amely nemcsak 
az íz, de az illat szempontjából is fon-
tos. „Ha eddig nem voltunk éhesek, 

akkor kérgesítés közben rögtön azok 
leszünk” – jegyezte meg a séf. Amikor 
befejeztük, nem véres, de rózsaszínű 
kell legyen a bélszín közepe. Ekkor 
alufóliába helyezve félretehetjük „pi-

henni” a vesepecsenyét egy másik 
edénybe. A pihentetés 10–15 percig 
kell tartson – ettől nemcsak omlósabb 
lesz a hús, hanem a kifolyt szaft ot is 
visszaszívja magába.

Közben töltsünk kevés olajat a sü-
téshez használt serpenyőbe, amely-
ben lila hagymát fogunk párolni. 
Kevés cukrot is adhatunk hozzá, így 
felgyorsítva a karamellizációt. Ebbe 
tesszük bele a felaprózott füstölt sza-
lonnát, amelyből egy igazán fi nom 
ragu lesz a vesepecsenye mellé. Íze-
sítésként citromlevet és fehér borsot 
használunk, sóra nincs is szükség.

Különleges köret

Az ízletes körethez nem kell más, 
mint négybe szeletelni a friss gom-
bát, illetve félbe a különböző színű 
bébipaprikákat – természetesen 
kivágjuk ezeknek a torzsáját – és 

koktélparadicsomokat, amelyeket a 
készülő baconös raguhoz adunk. Ezt 
már ízesíthetjük némi sóval, esetleg 
egy kevés fokhagymaolajjal. „Vi-
gyázzunk arra, hogy a paradicsomot 

csak a végén tegyük bele a serpenyő-
be, hiszen nagyon lédús, ezért kásás-
sá válhat az ételünk” – magyarázta 
Karácsony.

Amíg a köret készült, a séf többfé-
le salátából, paprikából és póréhagy-
mából készített ágyat a tányéron, 
amelyet olívaolajjal és citromlével 
öntött le, illetve fokhagymaporból, 
köménymagból és más fűszerekből 
összeállított keverékkel fűszerezett. 

Mindemellett gránátalmamagokkal 
szórta meg, és a gyümölcs levéből is 
csöpögtetett a tányérra.

Ekkorra már eleget pihent a bél-
szín is, amelyet vékonyan megkent 
dijoni mustárral és borssal is meg-
szórt, majd a készülő köret mellé 
helyezte a serpenyőbe, hogy újrame-
legíthesse. Pár perc múlva már tálal-
hatta is az ételt. „Az illatért egy kis 
vadcsombort is adhatunk az ételhez, 
már csak azért is, hogy minden ven-
dég megszólítsa a pincért, hogy ugye 
neki viszi ki az ételt, mert olyat sze-
retne” – viccelődött a szakács. Hoz-
zátette, a vesepecsenye mellé félszá-
raz vörösbort érdemes fogyasztani.

Akinek ennyi sem elég

Maga Karácsony József is egy va-
dász barátjától tanulta meg, miként 
lehet ennél is jobban fokozni az ízél-
ményt: ehhez vágjunk apróra kevés 
vöröshagymát, amelyet olíva- és fok-
hagymaolajjal öntünk le, valamint 
mustárt is adunk hozzá. Fűszerként 
jöhet kevés apróra vágott petrezse-
lyemzöld és bors. „Persze szárazon 
lepirított rókagombával is meg lehet 
bolondítani az ételt” – jegyezte meg a 
séf. A bélszínt a mártásba beleforgat-
va szeleteljük, és akár a vágódeszkán 
is tálalhatjuk.

• A megszokott, disz-
nóból készíthető ételek 
után igazi felüdülést 
jelenthet olvasóink-
nak, ha sertésbélszínt 
sütnek – ennek elké-
szítésébe avat be ez-
úttal Karácsony József, 
a Főnix Konyha szaká-
csa, aki nemcsak egy 
különleges receptet, 
de különböző konyhai 
trükköket is megosz-
tott velünk. A finomság 
mellé ízletes bébipap-
rikából és gombából 
összeállított köretet 
ajánl.
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Pirított baconnel tehetjük 
ínycsiklandóbbá az ételünket
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