
HÚSVÉTI KALÁCS

Hozzávalók:

2,6 dl tej

8 dkg cukor vagy ennek megfelelő cukorhelyettesítő, pl. Negyedannyi 1:4

2 dkg élesztő

8 dkg margarin

20 dkg finomliszt, kelttészta liszt, rétesliszt

15 dkg teljeskiőrlésű liszt vagy zabpehelyliszt

fél kiskanál só

késhegynyi őrölt fahéj

1 kezeletlen narancs héja

6 dkg mazsola, kandírozott narancshéj

a nyújtáshoz liszt

a tepsi kikenéséhez margarin, liszt vagy szilikon sütőlap

a tetejére tojás, mandulaforgács

Elkészítés:

A tejet meglangyosítjuk, 1 dl-t kiveszünk belőle, a cukorral ízesítjük és az élesztőt
belemorzsoljuk. Instant élesztőnél egyszerűen a liszthez keverjük. A margarint felolvasztjuk. A
kétféle lisztet a maradék tejjel meg a felfuttatott élesztővel, megsózva összedolgozzuk. Lehet
robotgéppel is, mert rájöttem, mennyivel könnyebb. A tésztát őrölt fahéjjal fűszerezzük, a narancs
reszelt héjával ízesítjük, és az olvasztott margarint apránként hozzáadva hólyagosra dagasztjuk,
közben a mazsolát, kandírozott narancshéjat is belegyúrjuk. Konyharuhával letakarjuk, langyos
helyen körülbelül 50 perc alatt a duplájára kelesztjük, majd 3 egyenlő részre osztjuk. Enyhén
lisztezett deszkán rudakká sodorjuk-nyújtjuk, és hármas copffonással rúd vagy koszorú alakúra
formázzuk. Egy tepsit margarinnal kikenünk, liszttel meghintjük, és a kalácsot rátesszük. Felvert
tojással lekenjük, 35 percig kelesztjük, majd ismét lekenjük, megszórjuk a szeletelt mandulával.
Előmelegített sütőben, nagy lánggal (220 ᵒC) 10 percig, utána közepes lánggal (180ᵒC) 20-22
percig sütjük. A sütőből kivéve vizes ecsettel megkenjük, így szép fényes lesz. Végül rácsra téve
hűlni hagyjuk. Még finomabb, ha mindhárom rudat megtöltjük dióval vagy mákkal, ezután fonjuk,
és így sütjük.

Húsvétkor sonkával, tojással, tormával együtt fogyasztjuk. Ugyan teljesértékű gabonát (lisztet) is
tartalmaz, a cukrot kiválthatjuk teljes egészében, aszalt gyümölcsökkel gazdagítottuk – tehát
értékesebb a hagyományos kalácsnál-, mégis nagyon fontos az elfogyasztott mennyiségre
figyelnünk! Energiatartalma magasabb a kenyérféléknél, így fontos, hogy mit és mennyit eszünk
mellette. Az ünnepek alatt is figyeljünk a mértékre, a rendszerességre és a változatosságra,
legyen tányérunk felén idényzöldség, lehetőség szerint minél több színben. És mozogjunk minél
többet!



HÚSVÉTI TÖLTÖTT CSIRKE

Hozzávalók 8 combhoz:

személyenként 1 bőrös csirkecomb, csonttal vagy csont nélkül

4-5 dkg zabpehely

5-5 dkg sárgarépa, fejeskáposzta

5 dkg vöröshagyma, zöldhagyma, póréhagyma vegyesen

ízlés szerint petrezselyemzöld

1 tojás, de tojás nélkül is működik

1 ek lenmagpehely

só, pici olaj

Elkészítés:

A zabpelyhet pici vízzel meglocsoljuk és félre tesszük. A zöldségeket megpucoljuk, majd a répát és a káposztát

lereszeljük, a hagymák zöldjét vékony csíkokra vágjuk, a hagymafejeket és a petr. zöldjét felaprítjuk. A tojást

megmossuk. Ezután a hozzávalókat jól összedolgozzuk, közben picit sózzuk. A besózott csirkecombokat

kiolajozott tepsibe vagy jénai tálba tesszük, majd a tölteléket betöltjük a bőr alá. Ha marad töltelékünk- én

szeretek többet csinálni-, elosztjuk a csirkehúsok közötti részeken. Lefedjük vagy fóliával, vagy a tál tetejével.

180 fokon sütjük kb. 45-50 percig –ha nem csontos, akkor fél óra is elég-, majd a fóliát eltávolítva, 200 fokon

pirulásig sütjük.

Maradékmentesítés: ha van maradék leveszöldségünk, burgonyánk, azt is összetörhetjük és lerakhatjuk a hús

mellé.

Hús nélkül is remek köret vagy feltét lehet.

Kínáljunk mellé negyed tányérnyi bulgurt, barnarizst, kölest vagy édesburgonyát, vöröslencsét, és fél tányérni

friss szezonsalátát.


