
MÁKKAL TÖLTÖTT KALÁCS

Hozzávalók:

A tésztához

0.5 darab biocitrom leve és héja

50 deka liszt, fele teljeskiőrlésű

5 deka olvasztott vaj

5 deka porcukor (cukorbetegeknek pici folyékony édesítő, vagy xilit,
Negyedannyi-Négyszeres cukorhelyettesítő)

1 mk. só

2 csomag vaníliás cukor (elhagyható)

2 darab tojássárgája

2.5 deka friss élesztő

2.5 deci tej, vagy növényi tejital tejérzékenyeknek

A töltelékhez:

25 deka darált mák

10 deka zabkeksz összetörve vagy zabpehely

10 deka porcukor, helyettesíthetjük édesítővel, cukorpótlóval

0.5 darab kezeletlen citrom héja

2 deci tej vagy növényi tejital

2 ek. kandírozott citrom vagy lime-héj (el is hagyható, vagy mazsolával helyettesíthető)

Elkészítés:

Egy kisebb kalácskoszorúhoz mindössze annyi dolgunk lesz, hogy a töltelék hozzávalóit
összeforraljuk, majd félretesszük, és következhet a tészta. A langyos tejbe tegyük a
cukrot és az élesztőt, majd keverjük el és futtassuk fel negyedóra alatt. Ha instant
élesztőt használunk, azt csak keverjük a liszthez. A pihenő után dolgozzuk rugalmas
tésztává az összetevőket. A lisztet szitáljuk egy nagy keverőtálba, oszlassuk el benne a
sót. Fakanállal folyamatosan keverjük, közben pedig lassan adagoljuk hozzá az élesztős
tejet. Adjuk hozzá a cukrot, a tojást, illetve a felolvasztott vajat is. Erőteljes
mozdulatokkal állítsuk össze a tésztát. A legjobb, ha ezt kézzel vagy fakanállal, mert így
folyamatosan ellenőrizni tudjuk az állagát, de gyakorlottabbak géppel is készíthetik.

Ha túl ragadósnak találjuk, adjunk hozzá kevés lisztet, ha túlzottan száraz, akkor pedig
langyos tejjel segíthetünk rajta. A tésztánk akkor készül el, ha leválik az edény faláról. A
tésztából formáljunk cipót, szórjuk meg a tetejét liszttel, majd takarjuk le az edényt egy
száraz konyharuhával, és tegyük meleg helyre. A kelesztéshez az ideális hőmérséklet
27-30 fok. A tészta kb. 1 óra alatt a kétszeresére dagad. Ha háromszorosára nőtt, akkor
túlkelt, ha pedig kisebb lesz, nem kelt meg eléggé. Ezek után nyújtsuk téglalap alakúra,
kenjük meg a töltelékkel, tekerjük fel, és tegyük egy megfelelő formába (egy kerek



kuglófformában lesz a legszebb). A tetejét kenjük meg tojással, és kelesszük meg még
egyszer, kb. 25-30 perc alatt.

A sütési mód kétféle is lehet. Az egyiknél hidegen toljuk a tepsit a sütőbe, és 180
hőfokot bekapcsolva, kb. 45-50 perc alatt sütjük meg. Ennek az az előnye, hogy ilyenkor
van még ideje egy kicsit kelni a tésztának a sütőben is. A másik mód a 180-190 fokra
előmelegített forró sütő, amikor a tészta hősokkot kap, és hirtelen emelkedik fel, ekkor a
sütési idő kb.35-40 perc. Egyik esetben sem szabad a sütőajtót nyitogatni 15 percig. A
megsült tésztát rácsra boríthatjuk, hogy levegőzhessen, és ne párásodjon be. Teljesen
kihűlve szeleteljük.


