
Dupla hagymás pogácsa

Hozzávalók:

500 g liszt (teljeskiőrlésű és tönkölybúza vegyesen)

30 g friss élesztő vagy ennek megfelelő instant élesztő, én utóbbit használtam

16 g só

50 g kacsatepertőkrém vagy más zsiradék

25 g kacsazsír vagy más zsiradék

2 evőkanál olívaolaj

1db tojás

1 kis doboz kefír

100-150 ml víz

100 g vöröshagyma, én salottahagymát használtam

80 g zöldhagyma zöldje

+ 1db tojás a kenéshez

Elkészítés:

A kockázott vöröshagymát kevés zsíron megpirítjuk (a kimért zsírból elvéve), majd mikor kezd színt

kapni, akkor kell hozzá adni a többi zsírt, és még 2-3 percig pirítani, hogy a teljes zsír átvegye a

hagymák ízét.  A hagymás zsírt liszttel elmorzsoljuk. Hozzáadjuk a többi összetevőt (élesztő, tojás,

tepertőkrém, szobahőmérsékletű kefír, langyos víz, só, olívaolaj), majd a tésztát készre dagasztjuk. Az

élesztőt langyos vízben (pici cukorral) előzőleg feloldhatjuk. A tésztát pihentetjük 60 percig, míg

duplájára kel. Ezalatt pici olívaolajon a felkarikázott zöldhagymát megfuttatjuk. Miután megkelt a

tészta, én 3 részre osztottam. Az elsőt kinyújtottam, késsel megrácsoztam és tetszőleges méretű
pogácsaszaggatóval kiszaggattam. Sütőpapírral vagy szilikonlappal bélelt tepsibe helyeztem és

lekentem tojással, majd kelesztettem kb. 15-20 percig, míg a sütő bemelegedett. A 2. adagot is

kinyújtottam, a sült zöldhagymaszárat 3 felé osztottam, és ezzel megkentem a tészta tetejét, majd

hajtogattam. Mindezt megismételtem még 2x. Végül kinyújtottam, rácsoztam és kiszaggattam a

pogácsákat. Megkentem tojással és pihentetés 15-20 percre. A 3. részt én pirított káposztával

rétegeztem, majd hajtogattam és szaggattam az előzőekben leírt módon. A sütőt előmelegítjük 220

fokra, a pogácsákat megkenjük még egyszer a felvert tojással, és rakhatjuk is be. A hőfokot

visszavesszük 200 fokra, légkeverésre, és a pogácsák méretétől függően 12-15 percig sütjük.

Az eredeti receptben sokkal több zsír és tejföl van írva. Ezek mennyiségét és minőségét én

lecsökkentettem, vegyesen használtam állati és növényi zsíradékot a jobb zsírsav arány miatt,

valamint teljesértékű-teljeskiőrlésű lisztet is használtam a magasabb rost, és egyenletesebb -lassabb

szénhidrátfelszívódás miatt. Energiatartalma így sem elhanyagolható, valamint teljesértékű fehérjét

minimálisan tartalmaz, ezért étrendükbe zsírszegény fehérjeforrással kiegészítve, fő-, vagy

kisétkezéseinkbe eltérő, 2-4 illetve 1-2 db mennyiségben illesszük be.


