
 

Pełnoziarnisty chleb gryczano-owsiany z

orzechami, śliwkami i żurawiną

Nikita  

Polecane na: pieczywo, śniadanie    

Kuchnia (region): arabska, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 20 min  1 porcja

 

  Składniki:

 

mąka gryczana pełnoziarnista - 100

g

 

mąka owsiana pełnoziarnista - 150

g

 

skrobia ziemniaczana - 100 g

 

łuska babki jajowatej - 1 łyżeczka

 

drożdże suszone - 1 łyżeczka

 

miód akacjowy - 2 łyżka

 

sól - 1 łyżeczka

 

 

orzechy włoskie - 3 łyżka

 

żurawina - 2 łyżka

 

śliwki suszone - 5-6 szt.

 

woda - 350 ml

 

olej z orzechów włoskich - 2 łyżka

 

otręby gryczane - 1 łyżka

 

czarnuszka, płatki migdałowe do

posypania - 

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Do misy robota wsypać mąki, babkę

jajowatą, drożdże suche. Wymieszać za pomocą

haka. Stopniowo dolewać letnią wodę. Wyrabiać

ciasto około 5 minut. Pod koniec dodać miód

i olej. Misę z ciastem przykryć folią i pozostawić

do wyrośnięcia na około 30 minut do podwojenia

objętości.

Żurawinę i śliwki zalać wrzątkiem na 15 minut.

Po tym czasie odcedzić owoce, śliwki pokroić

w plasterki. W międzyczasie posiekać orzechy.

Jak ciasto wyrośnie dodać do niego bakalie

i jeszcze raz wymieszać. Misę przykryć folią

i odstawić na noc do lodówki. Rano wyjąć misę

z ciastem i pozostawić w cieple na około 90

minut. Po tym czasie ciasto wymieszać łyżką.

 KROK 2: Ciasto przełożyć do keksówki

posmarowanej olejem i posypaną otrębami

gryczanymi lub wyłożonej papierem do

pieczenia. Przykryć folią i odstawić do

wyrośnięcia 40-60 minut.

 KROK 3: Wyrośnięte ciasto naciąć w kilku

miejscach ostrym nożem, skropić wodą
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i posypać czarnuszką i płatkami migdałowymi.

 KROK 4: Chleb wstawić do piekarnika

nagrzanego do 220 stopni (góra-dół).

 KROK 5: Piec 60 minut. Następnie wyłączyć

grzanie i zostawić uchylone drzwi piekarnika na

jeszcze 15 minut. Chleb wyjąć z piekarnika oraz

formy. Odstawić do wystygnięcia na kratce.
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