Játrová pěna s karamelizovanou cibulí
Doba přípravy: 20 min, doba vaření: 45 min
Ingredience:
na játrovou pěnu1 velká cibule
2 PL olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
2 stonky tymiánu
2 stonky oregana
2 stonky rozmarýnu
80ml brandy
650g kuřecích jater
80ml červeného suchého vína
160m 40% smetany ke šlehání/šlehačky
110g krémového sýru (např. Philadelphia)
na karamelizovanou cibuli2 PL oleje
3 větší cibule
35g hnědého cukru
2 PL balzamikového octa
sůl
(* PL - polévková lžíce)

Postup:
Pěna z kuřecích jater:
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Smažte na oleji na při nízké teplotě 5-7 minut. Osolte, opepřete a smažte
dalších 5 minut. Poté přidejte po jednom stonku od každé bylinky, přelijte brandy a nechte ho úplně vyvařit. Cibuli
zhrňte z pánve na talíř, bylinky vyhoďte a pánev vytřete papírovým ubrouskem.
Kuřecí játra očistěte od blanek a osmažte minutu z každé strany tak, aby se zatáhla. Přidejte zbylé 3 stonky bylinek a
přelijte červeným vínem. Zvyšte teplotu a víno nechte co nejrychleji vyvařit. Bylinky vyhoďte, játra dejte na talíř a
nechte zchládnout do pokojové teploty.
V mixéru nejprve rozmixujte cibuli a zchládlá játra. Směs dejte do mísy, přidejte studenou smetanu ke šlehání, sýr a
vyšlehejte do pěny. Před podáváním nechte alespoň 30 minut přikryté odstát v lednici.
Karamelizovaná cibulka:
Cibuli olupejte, rozřízněte a nakrájejte na tenká půlkolečka. V pánvi rozehřejte olej, přidejte cibuli, osolte velkou špetkou
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soli a na velice nízkou teplotu smažte 20 minut. Nezvedejete teplotu, ať se Vám cibule nepřipálí, na pánvi musí vydržet
dlouho.
Po 20 minutách přidejte balzamikový ocet a cukr. Smažte dalších 5 minut, pak zvyšte teplotu na středně vysokou a za
stálého míchání nechte cibuli zkaramelizovat a změnit barvu do hněda.
Jednohubky s pěnou a cibulkou:
Pečivo nakrájejte na kolečka a z obou stran osmažte na sucho na grilovací pánvi. Pěnu natřete na pečivo a ozdobte
karamelizovanou cibulí.
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