Szárnyas vadjaink egy része vízhez köthetô életmódot folytat. Több módon csoportosíthatjuk ôket, de alapvetôen vadlibát és vadkacsát használunk a konyhában. A közétkeztetés inkább a rendezvényekhez kötôdôen tudja használni őket.

Erdôk-mezôk kincsei
Vadliba
Legnagyobb testû vadszárnyasunk,
súlya 2,5—4 kg is lehet, a házi liba megfelelôje, ismerhetjük még nyári lúd
néven is. Húsa izmos, erôsebb rostú
mint a házi libáé, ezért kimondottan
ajánlott a konfitálás, illetve párolva
sütés, lassú sütés. Fontos, hogy ne
legyen túl öreg, mert annak húsa
rágós, száraz. Az öreg állatokat ajánlott elôfôzni sütés elôtt. Legértékesebb
része a mellhúsa. Fûszerei: rozmaring,
kakukkfû, szurokfû, zsálya, majoránna.
Sült vadliba birsalmával
Egy egész fiatal libát gondosan
megtisztítunk, megmosunk, zsírzóját
kivágjuk, kívül-belül besózzuk, borsozzuk, a mellét és a combokat sûrûn
megtûzdeljük szalonnával. A hasüreget
bedörzsöljük szárított majoránnával,
megtöltjük 2 meghámozott, cikkekre
vágott birsalmával, és bevarrjuk. A lábakat összekötözzük, a szárnyvégeket aláhajtjuk. Egy mélyebb tepsibe tesszük,
és felöntjük annyi libazsírral, ami ellepi.
170 fokos sütôben kb. 2 órát sütjük.
Ha teljesen megpuhult, leöntjük róla
a zsírt, és pirosra, ropogósra sütjük.
Tálaljunk mellé hámozott, szegfûszeggel, fahéjjal megpárolt birsalmát. Burgonyafánk illik hozzá.
Vadlibaleves
A legfinomabb levesek egyike a
vad, vízi szárnyasokból készült leves.
Hagyományos módon készítjük, lassan, sokáig fôzzük, így aranybarna,
erôs levest kapunk. Betétnek kiváló a
húsából vagy a májából készült galuska. Tálaláskor szórjuk meg kevés frissen vágott kakukkfûvel.
Vadliba káposztában
Egy barátom készíti így elôszeretettel a libát vagy a kacsát. Eredetileg
kemencében készül, de sütôben is
kiváló ízû étel lesz belôle.
A megtisztított fiatal vadlibát feldaraboljuk. Egy nagyobb vaslábasban
kevés hagymát dinsztelünk. Rádobjuk
a fokhagymát és az egész köményt,
pár pillanatig pirítjuk. Ráterítünk egy
réteg apró káposztát, majd a sóval,
borssal, rozmaringgal fûszerezett
darabolt libát. Megszórjuk kevés pirospaprikával, hozzáadunk 1—2 db babér18
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levelet, és betakarjuk a maradék
káposztával. Felengedjük vízzel, és
lefedve addig sütjük (kb. 180 fokon),
amíg a liba teljesen porhanyósra puhul.
Ekkor kiszedjük a tepsibôl, és a káposztát elkeverjük tejföllel, sütôben vagy
tûzhelyen egyet forraljuk, és a liba mellé
tálaljuk. Köret nélkül is kitûnô, de én
szalvétagombóccal szeretem.
Fokhagymás vadlibamell
A melleket kicsontozzuk, sózzuk,
borsozzuk. Bedörzsöljük zúzott fokhagymával kevert kakukkfûvel. Becsomagoljuk baconszalonnába. Kevés zsiradékon megdinsztelünk cikkekre
vágott vöröshagymát, hozzáadunk 1—2
gerezd fokhagymát, karikára vágott sárgarépát, gyökeret és zellert. Tehetünk
hozzá zöldpaprikát, és pár szem gombát is. Kicsit pirítjuk, majd vörösborral
felengedjük. Rátesszük a libamelleket,
és lefedve sütôben puhára sütjük.
Sütôbôl kivéve a melleket felszeleteljük, köretként pirított erdei gombát,
párolt körtét vagy birsalmát adhatunk.
Kitûnô hozzá a polenta is. A sütôben
maradt zöldségek szaftját leszûrjük, a
zöldségeket kicsit áttörjük. Az így
kapott mártást beforraljuk, és a libát
ezzel locsoljuk meg.
Vadkacsa
A libánál kisebb vízi szárnyasunk,
0,75—1,5 kg között. Feldolgozása és
felhasználása megegyezik a libáéval.
Mivel leginkább halastavak környékén
találjuk, ezért elkészítése elôtt mindig
áztassuk kicsit, mert gyakran halízû. A
libához hasonlóan szárazon kopasztjuk,
és lehetôség szerint érleljük, pácoljuk.
Pácolt sült vadkacsa
A pácléhez sárgarépát, gyökeret,
zellert és vöröshagymát nagyobb
darabokra vágunk, feltesszük fôni,
borókabogyóval, babérlevéllel, sóval,
egész borssal és kevés fokhagymával
fûszerezzük. Amikor megfôtt, lehûtjük,
és vörösbort (vagy borecetet) adunk
hozzá. A megtisztított kacsát ebben a
pácban pácoljuk 2—3 napig.
A pácból kivéve kakukkfûvel, szükség szerint sóval fûszerezzük, és a hasüregébe teszünk egy almát. A páclé
zöldségeit leszûrjük, és a tepsi aljába
tesszük. Erre fektetjük a kacsát, és
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kevés páclevet is öntünk alá. Lefedve
180 fokon kb. 2 óra alatt puhára sütjük.
A fedôt levéve pirosra sütjük. Tálaláskor
a kacsát feldaraboljuk és tányérra rendezzük. A zöldségeket áttörjük, és mellé
tálaljuk. Körete leginkább puliszka.
Töltött vadkacsa
Az elôzô recept alapján elkészített
pácban érleljük a kacsát. A pácból
kivéve szárazra töröljük. Megszórjuk
kevés rozmaringgal, borssal és sóval.
Kockára vágott baconszalonnát lepirítunk, apróra vágott vöröshagymát, kockára vágott májat (lehetôleg a kacsa
máját), kockára vágott erdei gombát
adunk hozzá. Lepirítjuk, és megszórjuk
frissen vágott petrezselyemmel. Ezután
tejben áztatott zsemlét és tojást keverünk bele, összegyúrjuk, és a kacsa
hasüregébe töltjük. Sütése megegyezik
az elôzô receptével. Tálaláskor párolt
káposztát adunk hozzá.
Konyakos vadkacsa
A vadkacsát forró olajban átsütjük.
Zsírjában sárgarépát, vöröshagymát,
zöldpaprikát pirítunk, sóval, borssal,
kakukkfûvel, borókával fûszerezzük,
apró gombát adunk hozzá, és lábasba
tesszük, majd ráhelyezzük a vadkacsákat. Kevés vízzel, fedô alatt, sütôben puhára pároljuk. A fedôt levéve
meglocsoljuk konyakkal, és 5 percig
sütjük. A megpuhult kacsákat kicsontozzuk, feldaraboljuk. A zöldségeket
paradicsompürével lepirítjuk, és felengedjük kevés vízzel és konyakkal,
majd átpasszírozzuk. Burgonyakrokett
illik hozzá.
Némedi József mesterszakács,
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