Kekszek és aprósütemények

Gyümölcsös-diós
brownie
12 darab brownie-hoz
Előkészítési idő: 15 perc
Sütési idő: 25 perc
Hűtési idő: 20 perc
Sütési hőmérséklet:
180 °C/gáz: 4-es fokozat
Hozzávalók
200 g min. 70%-os
kakaótartalmú étcsokoládé
200 g vaj
3 tojás
300 g finomított kristálycukor
1 teáskanál vaníliakivonat vagy
1 csomag vaníliás cukor
125 g finomliszt
¼ teáskanál só
75 g tört dió vagy mogyoró
125 g málna vagy áfonya
porcukor és/vagy kakaópor
a szóráshoz
Eszközök
egy körülbelül 20,5×35,5 cm
alapterületű sütőforma/tepsi
sütőlemez
fogvájó a tűpróbához

Lágy, csokoládés, megunhatatlan álom, egyszóval: brownie.
Az amerikai eredetű sütemény – kortól és nemtől függetlenül –
nagy kedvenc. Ezúttal egy gyümölccsel, dióval gazdagított
változatát mutatjuk be.
1. lépés
Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra (gáz: 4-es fokozat). Olajozzuk ki és béleljük
sütőpapírral a formánkat. Törjük apró darabokra a csokoládét, és vízgőz fölött
olvasszuk föl a vajjal együtt.
2. lépés
Habosítsuk fel a tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral, majd keverjük
az olvasztott csokoládéhoz. Adjuk a masszához a lisztet, a sót és a diót is.
Végül óvatosan forgassuk a nyers tésztába a gyümölcsöket, vigyázva,
hogy ne törjenek össze.
3. lépés
Kanalazzuk a tésztát az előkészített sütőformába, majd süssük körülbelül
25 percen át. Ez idő alatt a sütemény felszíne megkérgesedik, de belül lágy,
krémszerű állagú marad. Az ezt követő körülbelül 20 percben elkezdhetjük
a tesztelést, ugyanis minden sütő kicsit máshogyan süt. A fogvájót szúrjuk
a brownie közepébe, s ha kihúzva azon egy-két lágy morzsát találunk,
akkor elkészült a brownie. Vegyük ki a tepsit a sütőből. Pihentessük
20 percig a süteményt a formában, vágjuk szeletekre, majd tálalás
előtt szórjuk meg kakaóval vagy porcukorral.

Extra ötletek
A dekoratív tálalás és a tökéletes ízhatás érdekében tálalás
előtt csurgassunk meleg tejszínt a süteményre vagy kínáljuk tejszínhabbal. Felnőttek
esetében fokozhatjuk a hatást
sherryvel és csokoládélikőrrel…
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Süssünk tökéletesen! n technikák

A filo vagy rétestészta használata
Sütési hőmérséklet:
Elősütés: 190 °C/
gáz: 5-ös fokozat (10 perc)
a tészta további sütésekor kövessük
az adott receptben előírtakat
Hozzávalók
egy csomag filo tészta,
vagy sima rétestészta
125 g olvasztott vaj
töltelék (szabadon választható)
Eszközök
konyharuhák
kenőecset
pite- vagy muffinforma
olló

A cukrász tippjei
Egyszerre csak egy lappal
dolgozzunk, mert a filo tészta
gyorsan kiszárad. A hátralévő
lapokat takarjuk le konyharuhával és tegyük félre.
A tésztát nagyon éles késsel vagy ollóval daraboljuk
a kívánt formára.
A maradék nyersanyagot ne
dobjuk el, mert esetleg fel
lehet még használni a sütemény díszítéséhez!

A filo tészta kifejezés a görög eredetű „phyllo” szóból ered, melynek
jelentése „levélszerű”. A magyar rétestésztához lehet a leginkább
hasonlítani, és azzal lehet itthon helyettesíteni, ha nem jutunk
eredeti filo tésztához.

1

 filo tészta vékony, érzékeny anyag, így használatakor finom mozduA
latokra van szükség. Munka közben konyharuha alatt tarthatjuk frissen
a tésztát. Feldolgozás közben a lapokat kenjük át olvasztott vajjal.

2

 prócska, nyitott kosárkák készítéséhez akkora négyzeteket vágjunk
A
a tésztából, hogy a muffinformákat ki tudjuk velük bélelni, sőt még túl is
nyúljanak azokon. Használat előtt olajozzuk ki a sütőformát, majd helyezzük bele a rétegeket (lásd a 2. képen) fodrosra vagy csillag alakúra formázva. Megtölthetjük a kosárkákat vagy üresen is megsüthetjük őket.

3
4

 töltött kosárkákat fedjük le két réteg tésztával, díszítsük és vajazzuk
A
meg a tetejüket, úgy süssük készre.
 ekerjünk föl vékony tésztacsíkot rózsává. Egy kevés formázással megT
felelő virágformát kaphatunk, amivel a sütemény tetejét díszíthetjük.
Vajjal megkent felületre helyezve süssük.

5

 is samosák (indiai töltött tészta) készítéséhez vágjuk a tésztalapot öt
K
egyenlő részre. Fordítsunk egy csíkot a rövidebb oldalával magunk felé,
és egy kanálnyi tölteléket helyezzünk a bal alsó sarkába. Ezt a csücsköt
felemelve hajtsuk át a tésztát a jobb oldalra úgy, hogy egy háromszöget
kapjunk (5. kép). Folytassuk a műveletet, míg a tészta el nem fogy. Kenjük
meg a kis csomagot vajjal. Sütőben vagy olajban süssük aranybarnára.

A filo tészta nem túl érzékeny
a fagyasztásra. Ha az egyes
rétegek papírral vannak
elválasztva, kiolvadáskor
könnyű lapokra szedni őket,
és a fel nem használt menynyiséget a további tartósítás
érdekében visszatehetjük
a mélyhűtőbe!
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