Tort cu ficat
Ficat
Ingrediente:
Ficat de pui– 600 gr
Ouă– 6 buc.
Ceapă– 2 buc.
Morcov– 3 buc.
Maioneză– 300 gr
Smântână– 3 l.
Făină– 3 l.
Usturoi– 3 c.
Pătrunjel
Sare
Piper

Mod de preparare
Ficatul de pui se spală și se curăță. Ficatul se amestecă cu ouăle crude într-un bol mare. Se adăugă smântâna, apoi făina. Se amestecă
cu blenderul, după care se adaugă ½ lgț. de sare și se amestecă bine. Tigaia se încinge și se adaugă 1 lgț. de ulei. Uleiul se adaugă în
tigaie doar înainte de coacerea primei clătite. În polonic, se ia compoziția necesară pentru coacerea unei clătite subțiri și suficientă
pentru a acoperi întreaga suprafață a tigăii. Compoziția se toarnă în tigaie și cu mișcări circulare se distribuie pe întreaga suprafață a
tigăii. Clătitele trebuie prăjite la foc mediu, în momentul în care clătita începe să se umfle și să se îndepărteze pe margini de la pereții
tigăii (după 1-2 minute) și își pierde nuanța roză, cu ajutorul unei spatule, clătita se întoarce atent pe cealaltă parte. După ce a fost
întoarsă, se mai coace cca 1 min sau până la rumenire. Ceapa se mărunțește, morcovul se dă prin răzătoare după care se prăjesc în
tigaie, la foc mediu, timp de 7-10 minute. Se sărează (1/2 lgț. de sare), se piperează (1/5 lgț. de piper). Compoziția se răcește și se
distribuie uniform în cantitățile egale pentru fiecare strat. Usturoiul curățit se adaugă în maioneză. Prima clătită se pun pe platou și se
unge cu o lingură de maioneză cu usturoi, după care se presară amestecul din ceapă și morcov prăjit. Se pune clătită următoare. Pentru
decor, se separă albușul și gălbenușul ouălor fierte și se dau separat la răzătoarea mică. Tortul cu ficat se unge abundent cu maioneză.
Deasupra se înfrumusețează cu gălbenuș și verdeață, iar pe margini cu albuș. Se servește rece.
Poftă bună!

