Podpłomyki z ogniska
z czarnuszką i
bluszczykiem
kurdybankiem
Żeby w pełni docenić chleb, trzeba spróbować go zrobić choć raz.
Podpłomyki to dobry start dla tych, którzy chcą rozpocząć
przygodę z pieczeniem chleba. Posmakujesz, czym jest praca z
drożdżami, spocisz się przy wyrabianiu ciasta
i wypróbujesz swoją cierpliwość czekając, aż wyrośnie.
Mistrzowsko wykonane, ze szczyptą miłości i odrobiną
poświęcenia (jeśli pieczenie ich na ognisku w
trzydziestostopniowym upale nie jest poświęceniem, to co jest?) podpłomyki z ogniska z czarnuszką i bluszczykiem kurdybankiem.

SKŁADNIKI
3 szklanki mąki pszennej chlebowej
1 łyżeczka soli
1 szklanka letniej wody
1 płaska łyżeczka suszonych drożdży
1 łyżeczka cukru
1 kopiata łyżka czarnuszki
2 łyżki posiekanych liści bluszczyka kurdybanka

JAK ZROBIĆ?
1. Wymieszaj w dużej misce mąkę i sól.
2. W drugiej miseczce wymieszaj wodę, drożdże i cukier. Przykryj
ściereczką i odstaw na 10 minut.
3. Dodaj drożdże do miski z mąką i wymieszaj delikatnie ręką lub
drewnianą łyżką. Przełóż na stolnicę i wyrabiaj ciasto przez około 5
minut. Spróbuj nie dodawać mąki.
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4. Gdy ciasto stanie się elastyczniejsze, zacznij je składać do środka
podczas wyrabiania: złap za jedną stronę kulki ciasta, pociągnij i
zagnieć do środka, powtarzając czynność z każdej strony. Za każdym
razem, gdy zakładasz ciasto, uderz nim mocno o stolnicę. Don’t be
shy.
5. Zobaczysz, kiedy ciasto będzie gotowe: stanie się miękkie i
elastyczne, będzie pachnieć drożdżami i nie będzie już się kleić do
rąk ani stolnicy.
6. Włóż kulkę ciasta do miski, przykryj ściereczką i odstaw na około
godzinę do wyrośnięcia.
7. Gdy wyrośnie, uderz w ciasto pięścią, przełóż na stolnicę i podziel
na 5 równych części.
8. Uformuj każdy kawałek ciasta w kulkę - perfekcyjny kształt
pomoże później przy wałkowaniu. Przykryj kulki ściereczką i zostaw
na 10 minut.
9. Oprósz stolnicę mąką i rozwałkuj każdy kawałek ciasta.
10. Pieczenie:
OGNISKO: Rozgrzej 20-25cm patelnię na ognisku. Połóż patelnię na
ruszcie zawieszonym bardzo nisko nad ogniskiem i poczekaj, aż
rozgrzeje się wystarczająco do wypieku podpłomyków. Połóż
podpłomyk na rozgrzanej patelni i piecz 2-3 minuty z każdej strony.
Chlebek powinien lekko pulchnieć podczas pieczenia i zbrązowieć
na zewnątrz.
PIEKARNIK: Rozgrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza (funkcja
góra i dół). Zostaw w piekarniku patelnię lub brytfankę, żeby też się
rozgrzały. Połóż podpłomyk na rozgrzanej patelni i piecz 5-6 minut
bez odwracania.
11. Podawaj z oliwą z oliwek, siekanymi ziołami (bluszczyk
kurdybanek, natka pietruszki) i pokruszonym serem feta.
AHOHOMAMADEFOOD.COM
@PRACOWNIATOKORO

