Πάπια με πορηοκάλι

Υλικά











1 πάπηα 2 θηιά πεξίπνπ
5-6 πνξηνθάιηα
4 θνπηαιηέο ιάδη (νη Γάινη
πξνηηκνύλ βνύηπξν)
1 θνύπα δσκόο θνηόπνπινπ
ζπηηηθόο
2/3 ηεο θνύπαο ιηθέξ Γθξαλ
Μαξληέ
1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο μίδη
ιεπθό
1 θνπηαιηά βνύηπξν
1 θνπηαιηά αιεύξη
Αιάηη
Πηπέξη

Οδηγίες

1. Κακαρίηουμε 2 πορτοκάλια, κόβουμε τθν φλοφδα ςε μπαςτουνάκια, τα ηεματίηουμε
για 4-5 λεπτά ςε βραςτό νερό τα ςτραγγίηουμε, επαναλαμβάνουμε για να
ξεπικρίςουν και τα διατθροφμε για το ςερβίριςμα.
2. Τα πορτοκάλια που ξεφλουδίςαμε τα ςτφβουμε.
3. Ξεφλουδίηουμε και τα υπόλοιπα πορτοκάλια και τα κόβουμε ςε εγκάρςιεσ φζτεσ
πάχουσ 5-7 χιλιοςτϊν.
4. Τςιγαρίηουμε τθν πάπια ςε μζτρια κερμοκραςία γυρίηοντάσ τθν διαρκϊσ για 15
λεπτά, ςβινουμε με το 1/2 φλιτηάνι λικζρ, προςκζτουμε αλατοπίπερο και ψινουμε
για 30-40 λεπτά γυρίηοντασ τθν διαρκϊσ ςτθν κατςαρόλα. (Αν χρειαςτεί
προςκζτουμε καμιά κουταλιά ηωμό, για να μθ καεί.)
5. Βγάηουμε τθν πάπια και τθν διατθροφμε ηεςτι ςε μια πιατζλα.
6. Στθν κατςαρόλα που μαγειρεφαμε προςκζτουμε το ξίδι, το χυμό των πορτοκαλιϊν,
τον ηωμό και το υπόλοιπο λικζρ και ςιγοβράηουμε ανακατεφοντασ για 10-15 λεπτά.
7. Σουρϊνουμε τθν ςάλτςα και αφαιροφμε το λίποσ (που κανζναν δεν ωφελεί και τθν
γεφςθ χαλάει).
8. Σε μια κατςαρόλα ηεςταίνουμε το βοφτυρο και ξανκαίνουμε το αλεφρι,
προςκζτουμε τθν ςάλτςα για να δζςει και βάηουμε μζςα τισ φζτεσ πορτοκαλιοφ και
μόλισ πάρουν μια βράςθ και χρϊμα τισ αφαιροφμε.
9. Σερβίρουμε τθν πάπια ηεςτι ςε πιατζλα ςτολιςμζνθ με τα μπαςτουνάκια
πορτοκαλιοφ και τισ φζτεσ πορτοκαλιοφ γφρω-γφρω, περιχυμζνθ με λίγθ από τθν
ςάλτςα και τθν υπόλοιπθ ςε ςαλτςιζρα χωριςτά.
Γαλλικι δοκιμαςμζνθ ςυνταγι.

Πηγή: http://www.hungry.gr/

Πάπια με Κσδώνια

Συστατικά
για 4 άςξμα
1 μεγάλη πάπια, κξμμέμη ρε μεοίδεπ
1 τλιςζ. ελαιόλαδξ
2 νσλάκια καμέλλαπ
ρςη μύςη ςξσ κξσςαλιξύ μξρυξκάοσδξ, ςοιμμέμξ
½ κ.κ. γαούταλλξ, ςοιμμέμξ
1 κ.κ. τοέρκξ ςζίμςζεο, ςοιμμέμξ
1 κ.κ. πάποικα γλσκιά
3 μέςοια νεοά κοεμμύδια, φιλξκξμμέμα
1 Κ. νίδι από κόκκιμξ κοαρί
½ πξςήοι γλσκό κοαρί γλσκό ςύπξσ Samos
½ πξςήοι κόκκιμξ νηοό κοαρί
2 ώοιμεπ ςοιμμέμεπ μςξμάςεπ ή ½ κξσςί μςξμαςάκι απξτλξιχμέμξ
αλάςι και τοερκξκξμμέμξ πιπέοι
3 κκ. βξύςσοξ
400 γοαμμ. κσδώμια, κξμμέμα ρε υξμςοέπ τέςεπ
2 κκ. ζάυαοη
υσμόπ από 1 λεμόμι

Οδηγίες
Σε ταοδιά καςραοόλα οξδίζξσμε ςημ πάπια ρςξ ελαιόλαδξ από όλεπ ςιπ πλεσοέπ, μαζί
με ςημ καμέλα, ςξ μξρυξκάοσδξ, ςξ γαοίταλξ, ςξ ςζίμςζεο και ςημ πάποικα και ρςη
ρσμέυεια και ςξ κοεμμύδι. Σβήμξσμε με ςξ νίδι και ςα κοαριά και ατήμξσμε μα
εναςμιρςξύμ. Ποξρθέςξσμε ςημ μςξμάςα, αλαςξπιπεοώμξσμε, υαμηλώμξσμε ςη τχςιά,
ρκεπάζξσμε ςημ καςραοόλα και ατήμξσμε ςημ πάπια μα ριγξβοάρει για 1 ώοα. Σε
αμςικξλληςικό ςηγάμι ρξςάοξσμε ρςξ βξύςσοξ ςα κσδώμια με ςη ζάυαοη και λίγξ αλάςι.
Μόλιπ οξδίρξσμ και καοαμελώρξσμ, ςα βάζξσμε ποξρευςικά ρςημ καςραοόλα αμάμερα
ρςα κξμμάςια ςηπ πάπιαπ και ρσμευίζξσμε ςξ μαγείοεμα για άλλη 1/2 ώοα ή μέυοι μα
μαλακώρει εμςελώπ η πάπια. Λίγξ ποξςξύ απξρύοξσμε ςξ ταγηςό από ςη τχςιά
οίυμξσμε και ςξμ υσμό λεμξμιξύ. Σεοβίοξσμε με πξσοέ ςηπ αοερκείαπ μαπ (παςάςαπ,
κάρςαμξσ ή καοόςξσ).

Πηγή: http://sintagoulis.gr

Χριζηοσγεννιάηική Πάπια
Σσζηαηικά









ζηήζνο πάπηαο, ή θαη νιόθιεξε πάπηα
1 κπνπθάιη καπξνδάθλε
1 θξεκκύδη ζε θνκκάηηα
3 ζθειίδεο ζθόξδν
2 θαξόηα ζε θνκκάηηα
2 θισλάξηα θνηζάλη από ζέιηλν ζε θνκκάηηα
θόθθνπο καύξνπ πηπεξηνύ
ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν

Οδηγίες
1. Βάδνπκε όια ηα πιηθά καδί κε ηελ πάπηα θαη ηα αθήλνπκε 24 ώξεο λα καξηλαξηζηεί
ε πάπηα.
2. Βγάδνπκε ην θξέαο, ην βάδνπκε ζε ηαςάθη θαη ςήλνπκε ζε θνύξλν 180 βαζκώλ γηα
1 πεξίπνπ ώξα.
3. Ύζηεξα ξίρλνπκε ηα πιηθά ηεο καξηλάδαο καδί κε ην θξαζί θαη ζπλερίδνπκε ην
ςήζηκν γηα άιιε κηα ώξα γπξίδνληαο ην θξέαο πνπ θαη πνπ.
4. Σεξβίξνπκε κε ξύδη ή πνπξέ παηάηαο ή θαη ζθέην. Είλαη ηέιεην

Πηγή: http://www.sintagespareas.gr

