
SÜTŐBEN SÜLT SZILVALEKVÁR

Régen nagyanyáink 15-16 óra alatt főzték nagy üstökben a szilvalekvárt, különleges

fakanál-szerkezettel, hogy ne kelljen a forró üsthöz túl közel menni. Cukor nélkül olyan sűrűre főzték,

hogy a nedvességtartalma 20 % alá csökkent, így gyakorlatilag már nem romlik, ha a levegő
nedvességtartalmától távol tudjuk tartani. Ennek mintájára készül a sütőben sült változat, melynek

többféle módja van. Van az „egyéjszakás” –lusta- mód, aztán van a nappali egyszerűbb és picit

odafigyelősebb módi, az érdekességek között megtalálják a recepteket. A módtól és az állagától

függően 3-5-9 óra az elkészítése, és minél sűrűbb, annál édesebb. Én az”egyéjszakásat” választottam:

Hozzávalók:

érett szilva

Elkészítés

A szilvákat kimagozzuk, és egy nagyon jól kimosott tepsibe vagy edénybe tesszük. Kerámia,

tapadásmentes vagy zománcos tepsit, edényt használjunk. Ne legyen színültig! Lefedhetjük, hogy a

sütőt ne köpködje össze. Este  fél 9 körül betesszük a sütőbe, és a legkisebb lángon, vagy kb. 90-100

fokon sütjük reggelig. Reggel óvatosan felemeljük a fóliát, nehogy a gőz megégessen! Ilyenkor már

szépen elfő a nedvesség belőle. Megkeverjük, és ha már elég sűrű, akkor üvegekbe töltjük. A

legfinomabb ízt akkor kapjuk, ha kicsit odakozmál a széle. A tartósítószermentes befőzéshez sterilizált

üveg szükséges. Minden befőzésnél a befőttesüvegeket egy alapos mosogatás után, a sütőben

csírátlaníthatjuk úgy, hogy 100-120 fokon 10-15 percet hevítjük őket, ezalatt meg is száradnak.

Vannak egyéb módszerek is: https://lilalicsi.hu/alapanyag/befottes-uvegek-fertotlenitese/. A lekvárt

az előkészített üvegbe kanalazzuk és azonnal fejjel lefelé fordítjuk, hogy a levegőt és a kupakot is

csírátlanítsa a forró lekvár. Hagyjuk 5 percet állni így az üvegeket, majd pakoljuk egy pléddel bélelt

kosárba. Ahogy szép lassan hűl, a kupakot beszívja a vákuum. Amíg a vákuumhatás tart nem kell

aggódnunk, hogy megromlott -e a lekvár. Nekem van több éves is, ami még mindig jó. Csak az a

lényeg, hogy steril üveget használjunk és forrón tegyük el a lekvárt.

SZILVALEKVÁROS BUKTA

Hozzávalók:

60 dkg liszt: 30 dkg Nagyi titka kelt tészta liszt+30 dkg teljeskiőrlésű tönkölybúzaliszt

csipet só

3 evőkanál cukor vagy 2 evőkanál (2 dkg) Negyedannyi (4:1) édesítő
2 tojás sárgája

1 egész tojás

+ 1 egész tojás a süti lekenéséhez

3-4 dl langyos tej, vagy növényi tejital, vagy akár víz

6 dkg puha vaj vagy margarin, kókuszzsír +  a tepsi kikeléséhez

2,5 dkg friss élesztő vagy 1 csomag instant/por élesztő
kemény szilvalekvár- én egy szűrőben kicsöpögtettem, mert nem volt kemény lekvárom

Elkészítése:

1 dl langyos tejben 1 teáskanál cukrot elkeverünk, az élesztőt belemorzsoljuk, hagyjuk, míg felfut. Ha

porélesztőt használunk, azt keverjük egyszerűen a lisztekhez. Ha édesítőt használunk, azt szintén a

liszthez adjuk, ne az élesztőhöz. A liszteket egy tálba öntjük, hozzáadjuk a többi hozzávalót, és egy

lágy, hólyagos tésztát dagasztunk, lehet géppel is, a puha vajat csak a végén adjuk hozzá, két

https://lilalicsi.hu/alapanyag/befottes-uvegek-fertotlenitese/


részletben. A tálat lefedjük és langyos-meleg helyen hagyjuk a  duplájára kelni, ez kb. 45-50 perc.

Lisztezett felületre borítjuk, ujjnyi vastagságú téglalappá nyújtjuk, és kb. 8 cm-es négyzetekre vágjuk,

ha kell utólag a kezünkkel is nyújthatunk rajta. Megtöltjük a tésztákat szilvalekvárral, ehhez tegyük a

lekvárt a tészta elejére-közepére, hajtsuk fel, a széleit nyomkodjuk le és tekerjük fel, végeit csípjük

össze, dolgozzuk el. Egy kis segítség: https://www.youtube.com/watch?v=MJE6fl09WuY . A

tekercseket egy kb. 38 cm-es, kivajazott tepsibe rakjuk úgy, hogy az egymás mellé rakott bukták

teljesen kitöltsék azt. Ruhával letakarjuk, és hagyjuk 30 percig kelni, ez alatt ismét szépen

megemelkedik. A megkelt buktákat egész felvert tojással lekenjük, és 180 fokra előmelegített

sütőben sütjük kb. 30-40 percig, míg szép piros színe lesz. A tepsiből 4-5 perc múlva egyben lehet

kiborítani, hagyjuk hűlni, és csak ezután tépkedjük szét a kalácsokat.

https://www.youtube.com/watch?v=MJE6fl09WuY

