
Italian Lamb SP 24 Wrocław

Jagnięcina z Karczochami Lamb with artichokes

Składniki:

4 karczochy

1⁄4 szklanki białego wytrawnego wina

1 kg jagnięciny pokrojonej na kawałki

1 gałązka świeżego rozmarynu

2 ząbki czosnku, starte

Sos:

2 żółtka

6 łyżek oliwy z oliwek

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

Sól

sok cytrynowy

Wykonanie:

W rondelku usmażyć kawałki solonej

jagnięciny na oliwie z oliwek. Wlej

wino na mięso i gotuj na dużym ogniu.

Gdy część wina wyparuje, dodaj

przyprawy - czosnek i rozmaryn.

Wyczyść górne liście karczochów,

pokrój je na pół, wyjmij środek i

pokrój na małe ćwiartki. Wyjmij mięso

z rondla i dodaj karczochy do sosu.

Sól i gotuj przez 3-4 minuty. Dodaj

ponownie mięso i gotuj na wolnym

ogniu pod przykryciem przez 20

minut.

Umieść gotowe mięso na talerzu do

serwowania. W małej misce ubij żółtka

z sokiem z cytryny i natką pietruszki.

Masę przelać do rondla i mieszać, aż

przygotowany sos uzyska jednolitą

konsystencję. Gdy sos będzie gotowy,

Ingredients:

4 artichokes

1⁄4 cup of dry white wine

1 kg of lamb, cut into pieces

1 sprig of fresh rosemary

2 garlic cloves, grated

Sauce:

2 yolks

6 tablespoons of olive oil

1 tablespoon of chopped parsley

salt

lemon juice

Execution:

In a saucepan, fry the pieces of

salted lamb in olive oil. Pour the wine

over the meat and cook over high

heat. When some of the wine has

evaporated, add spices - garlic and

rosemary. Clean the top leaves of the

artichokes, cut them in half, take out

the centers and cut them into small

quarters. Take the meat out of the

saucepan and add the artichokes to

the sauce. Salt and cook for 3-4

minutes. Add the meat again and

simmer, covered, for 20 minutes.

Place the finished meat on the

serving plate. In a small bowl, beat

the egg yolks with lemon juice and

parsley. Pour the mass into a saucepan

and stir until the prepared sauce has

a uniform consistency. When the



polej nim mięso. sauce is ready, pour it over the meat.
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