
TELJESKIŐRLÉSŰ BÉKEBELI KIFLI KÁLCI receptje nyomán:
https://kalcirecept.hu/teljes-kiorlesu-bekebeli-kifli/

Hozzávalók 10 db kiflihez:

42 dkg (420 g) teljes kiőrlésű búzaliszt (én 10 dkg rozslisztet és 32 dkg
tönkölybúzalisztet használtam)

8 dkg (80 g) búzasikér

1 nagy evőkanál (50 g) tejföl vagy görögjoghurt

2,5 dl tej

1,25 dl víz

2 dkg élesztő, vagy ennek megfelelő instant- én utóbbit használtam

kb. 5 g méz (kihagyható, de a méz íze csillapítja a teljes kiőrlésű liszt markáns ízét és az
élesztő a cukor nagy részét “megeszi”)

1 teáskanál (5 g) só csupán, hogy mérsékeljük a sófogyasztásunkat, ezzel is
csökkentjük a magasvérnyomás kialakulásának kockázatát!

Elkészítés:

A tejet és a vizet összeöntjük és elkeverjük benne a tejfölt, majd meglangyosítjuk.

A lisztbe belekeverjük a sót a közepébe mélyedést készítünk, ahova belemorzsoljuk az
élesztőt rácsurgatunk pici mézet és beleöntjük a langyos tejfölös keveréket. Hagyjuk az
élesztőt jól felfutni. Az egészet összegyúrjuk és kidagasztjuk. Nyugodtan használhatunk
gépet a dagasztáshoz, vagy mint én, a kenyérsütőgépem dagasztás/kelesztés
programját használva, bár szeretek kézzel dagasztani. Dagasztás után kb. 45 percet
kelesztjük (duplájára).

10 db-ba vágjuk (96 g/db), gombóccá formázzuk. 10 percet pihentetjük a gombócokat,
majd megformázzuk kiflinek.

Próbáljuk meg minél vékonyabbra nyújtani olajos pulton és szorosan felcsavarni úgy,
hogy közben kifelé sodorjuk a tenyerünkkel.
https://www.youtube.com/watch?v=D-G1q7GmwDE&t=5s

A sütőpapíros vagy szilikonlapos tepsin kelesztjük őket úgy, hogy a vége mindig alulra
kerüljön, különben sütés közben “kinyílik” a kiflink. Ha készen vagyunk a formázással,
azonnal 220 fokra előmelegítjük a sütőt alul- felül sütésen. A sütő aljába tetszünk 1 dl
vizet (a víz melegedjen együtt a sütővel így gőz keletkezik bent). Innentől már NEM
KELESZTJÜK, csak addig, amíg melegszik a sütő, különben nagyon összekelnek a
rétegek.

Mielőtt a sütőbe tolnánk, lespricceljük vagy lekenjük vízzel a kiflik felületét, így fényes
kifliket kapunk. Ha nem spricceljük le, akkor kicsit rusztikusabb lesz a kinézete.

10-15 perc sütés után (sütő függvénye, nálam 10 perc), amikor már látszik, hogy
elkezdett pirulni levesszük a hőmérsékletet 200 fokra és bekapcsoljuk a légkeverést.
Innentől kezdve 3-5 perc alatt (nálam 4 perc) szép pirosra sütjük őket.  Rácsra tesszük
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hűlni a kifli-ket. Egy kifli átlagban 85 g-os lett, mert nem mérlegeltem a darabolásnál.
Cukorbetegeknek érdemes kimérni a pontos tápanyagtartalom miatt!

1 db kifli energia- és tápanyagtartalma kb.: 200 kcal, 12 g fehérje, 3 g zsír, 28 g
szénhidrát, 0,5 g só.

TÚRÓS POGÁCSA

Hozzávalók:

25 dkg tehéntúró

10 dkg finomliszt

15 dkg teljeskiőrlésű liszt, bármilyen

1 db tojás

10 dkg vaj vagy margarin

1 tk só

1 db tojás (a kenéshez)

Elkészítés

A túrót elkeverjük a liszttel, vajjal, tojással és a sóval. Összegyúrjuk. Egy lezárható
tálban 3 órát a hűtőben pihentetjük, vagy előző este állítjuk össze, és másnap reggel
sütjük. Ezután fél centisre nyújtjuk lisztezett felületen, majd késsel berácsozzuk a tetejét,
megkenjük a felvert tojással. Kiszaggatjuk, mérettől függően kb. 26-56 db lesz belőle. Én
jobban szeretek pici pogikat készíteni, így a mini pogi fele akkora, mint a közepes, 5 cm
átmérőjű pogi.

Tartós sütőpapírral vagy szilikonlappal bélelt nagy tepsire tesszük. Előmelegített 180
fokos sütőben 25 perc alatt megsütjük.

Megbolondíthatjuk pogácsánkat kis lenmagpehellyel a tésztájában, vagy megszórjatjuk
szezámmaggal, lenmaggal, napraforgómaggal, mákkal. Variáljuk kedvünkre!

1 db közepes pogi ( 26 db esetén) energia- és tápanyagtartalma kb.: 76 kcal, 3 g
fehérje, 4 g zsír, 7,2 g szénhidrát, 0,2 g só.


