Gödöllői töltött csirke – készült az OnLive© főzőiskolában

Hozzávalók:
5 dkg füstölt szalonna, 1 kisebb vöröshagyma, 15 dkg csiperkegomba, 15 dkg csirkemáj, 1
csokor petrezselyem, 4 zsemle, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, só, őrölt fekete bors, 10
dkg főtt zöldborsó, 1 konyhakész, kb. 1 kg-os csirke vagy 4 nagyobb csirkecomb, 2-3
evőkanál olaj
1. A szalonnát apró kockákra vágjuk és egy serpenyőben, kevergetve üvegesre pirítjuk. A
hagymát meg a gombát megtisztítjuk, az előbbit finomra, az utóbbit a májjal együtt kis
kockákra vágjuk.
2. A szalonnán először a hagymát, majd a gombát és a májat pirítjuk meg, végül a tűzről
lehúzva a fölaprított petrezselyemmel fűszerezzük.
3. A zsemlét hideg vízbe áztatjuk, kifacsarjuk, majd áttörjük vagy alaposan elmorzsoljuk. A
gombás májat hozzáadjuk, a tojást és a morzsát beledolgozzuk, megsózzuk, megborsozzuk,
végül a zöldborsót is beleforgatjuk.
4. Az egész csirkét vagy a combokat megsózzuk, s bőrüket ujjunkkal alányúlva föllazítjuk.
Miután a combokat és a mellét töltjük meg, bőrét itt kell föllazítani. A tölteléket a szárnyas
bőre alá töltjük – ez talán cső nélküli habzsákból a legkönnyebb –, majd olajjal megkenjük.
5. Tepsibe fektetjük, egy kevés vizet öntünk alá, és sütőben, közepes lánggal (180 ºC;
légkeveréses sütőben 165 ºC) kb. 1 órán át sütjük, közben a levével gyakorta meglocsoljuk.
Ezután a tepsiből kiemeljük, rövid ideig pihentetjük.
6. Készíthetünk a csirke sült zsírjából (levéből) pecsenyelevet is. Ehhez – miután a húst
kiszedtük – a tepsibe egy kevés vizet öntünk. A sütőbe visszatoljuk, néhány percig forraljuk,

|1

Gödöllői töltött csirke – készült az OnLive© főzőiskolában

hogy a tepsire tapadt húsfoszlányok föloldódjanak. Ezután lábasba szűrjük, egy kevés vízzel
simára kevert étkezési keményítővel (vagy liszttel) sűrítjük, 1 mokkáskanál
paradicsompürével ízesítjük, csipetnyi őrölt köménnyel fűszerezzük, ha kell, utanasózzuk.
7. Tálaláskor a megsült csirkét négy részre vágjuk – a combokat is félbevághatjuk –, a
pecsenyelével meglocsoljuk. Párolt rizs és sült burgonya illik hozzá köretnek.
4 főre
Elkészítési idő: 1 óra 40 perc
Egy adag (köret nélkül): 482 kcal • fehérje: 49,5 gramm • zsír: 19,2 gramm • szénhidrát:
27,7 gramm • rost: 2,0 gramm • koleszterin: 477 milligramm
A recept elkészítése IDE KATTINTVA a YouTube-on is megtekinthető.
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