
 

Sos z maślaków

Barbara Strużyna  

Polecane na: danie główne, jednogarnkowe    

Kuchnia (region): polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 65 min  łatwy  6 porcji

 

  Składniki:

 

maślaki - 1 kg

 

cebula - 1 szt.

 

masło - trochę

 

sól - trochę

 

 

pieprz - trochę

 

śmietana słodka 18% - 1 filiżanka

 

mąka - 1 łyżeczka

 

natka pietruszki - trochę

 

  Dodatkowe info:

 

Aby sos był bardziej aromatyczny można do gotującego się wywaru

dodać ziele angielskie (1-2 szt) i listek laurowy. Do czasu

przygotowania potrawy należy dodać czas poświęcony na obranie

grzybów.

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Zbieramy lub kupujemy maślaki.

 KROK 2: Obieramy wszystkie maślaki (także

bardzo małe). Skórka kapelusza ma gorzki smak

i nie nadaje się do jedzenia. Aby obrać maślaka

chwytamy nożem brzeg kapelusza i odrywamy

skórkę.

 KROK 3: Obrane grzyby dokładnie myjemy

w osolonej wodzie. Płuczemy kilka razy.

 KROK 4: Grzyby zalewamy wodą tak aby płyn

przykrył wszystkie maślaki. W początkowej fazie

gotowania ściągamy z powierzchni wody

ewentualnie powstałą pianę (szumowiny).

Solimy i gotujemy 15 - 20 min na wolnym ogniu.

Po ugotowaniu odcedzamy grzyby zostawiając

ok 1/2 l wywaru.

 KROK 5: Cebulę obieramy i kroimy w drobną

kostkę. Na patelni lub w garnku podgrzewamy
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1-2 łyżki masła i dusimy cebulkę kilka minut.

Dodajemy odcedzone grzyby, znowu dusimy,

następnie po kilku minutach wlewamy część

wywaru, dusimy i znowu dolewamy w zależności

od tego ile chcemy mieć płynnego sosu. Całość

duszenia trwa ok 10-15 min.

 KROK 6: Do kubeczka wlewamy śmietanę,

wsypujemy 1 łyżeczkę mąki i szczyptę soli.

Dokładnie wszystko mieszamy. Dodajemy

wywaru z gotujących się grzybów 2-3 łyżki, aby

śmietana nam się nie zważyła i wlewamy do

garnka (patelni), mieszamy i zagotowujemy.

Pieprzymy.

 KROK 7: Wlewamy sos do miseczek lub na

talerz, Dekorujemy natką pietruszki. Wyśmienite

z kromką świeżego pieczywa.

Smacznego.
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