
LINZIKOSZORÚ, AVAGY LINZERKARIKA normál és cukorbarát verzióban

Hozzávalók:
30 dkg liszt (10 dkg teljeskiőrlésű, durum vagy zabpehelyliszt)
25 dkg margarin vagy vaj -szobahőmérsékletű
10 dkg cukor, 1 csomag vaníliáscukor
1 tojás
lekvár a töltéshez, dió megszórni
Cukorbarát verzió hozzávalói:
15 dkg teljeskiőrlésű liszt
15 dkg durumliszt
20 dkg margarin
2,5 dkg Negyedannyi édesítő
7,5 dkg darált mandula
1 tojás
Cukormentes lekvár a töltéshez (én az ősszel eltet őszibarack lekváromat használtam)
Elkészítés:
A tojás kivételével a hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd hűtőbe tesszük min. fél órára. Mikor jól 
megkeményedet a tészta, lisztezet deszkán kb. 1 cm vastagságúra nyújtjuk, majd kiszaggatjuk, fele-fele 
arányban teli korongot és középen lyukas karikaformát. Sütőpapírral fedet tepsire helyezzük. 160-170 fokra 
előmelegítet sütőben kb. 20-25 perc alat megsütjük. Miután kihűlt-lehet másnap is-, a teli korongra lekvárt 
teszünk, majd lefedjük a karikával, és folytatjuk, amíg el nem fogy. Kb. 16 linzerkarikánk lesz. 
A normál linzi tartalmaz 1 db: 193 Kcal, 2,2g fehérje, 11,4 g zsír, 20 szénhidrátot.
A hozzáadot cukormentes tartalmaz 1 db: 174 Kcal, 3,2 g fehérje, 11,5 g zsír, 13,8 g szénhidrátot.

Ági kedvence PEREC

1 db: 160 Kcal, 3,2g fehérje, 6,4 g zsír, 22 g szénhidrát.
Hozzávalók:
50 dkg liszt (tetszőleges arányban teljeskiőrlésű és sima liszt)
2-2,5 dl tej vagy növényi tejhelyetesítő (én kókuszitalt használtam)
3 dkg élesztő, vagy ennek megfelelő porélesztő
2 teáskanál só
0,7-1 dl olíva vagy repceolaj
1 tojás a kenéshez
A sós mázhoz: 3 kanál liszt és 1 kiskanál só és annyi víz, hogy sűrű palacsinta tésztát kapjunk belőle.
Elkészítés:
A liszteket kimérjük, szitálhatjuk is és szobahőmérsékleten állni hagyjuk picit. A tejet meglangyosítjuk és 
belemorzsoljuk az élesztőt, felfutatjuk. Instant élesztő esetén hozzákeverjük a liszthez. A tojás kivételével az 
összetevőkből ruganyos, nem túl kemény tésztát gyúrunk. A teljeskiőrlésű liszt több folyadékot felvesz, így ha 
nagyon kemény és nem akar összeállni, adjunk hozzá még folyadékot. 10 dkg tk liszt esetén 2,5 dl-t adtam 
hozzá. Hagyjuk pihenni kb. 1 órát. Miután megkelt, osszuk 16 részre és sodorjuk kígyó alakúra, abból pedig 
hajtsunk perecet, mint óvodáskorunkban . Helyezzük tepsibe, kenjük meg a tojással és mehet a sütőbe. 
Süssük 200 fokon 20 percig, majd a só öntet rácsurgatása után + 5 percig. 
Mindkét fnomság „etet magát”, ezért vigyázzunk a mértékre! Láthatják, energia- és tápanyagtartalmuk közel 
azonos, és bizony bővelkedik zsírban, szénhidrátban, tehát energiában is!


