Orosz fekete kenyér

Hozzávalók:
30 dkg finomliszt vagy kenyérliszt (BL 80),
15 dkg barna rozsliszt (RL 125), kb. 3,1 dl
langyos víz, 2 dkg élesztő, 1 kiskanál
kristálycukor, 2,5 dkg zabkorpa, csipetnyi
sütőpor, 1 kiskanál só, 5 dkg vaj vagy
sütőmargarin (0,5 dl olaj is lehet), 1
kiskanál őrölt köménymag, 1,5 kiskanál
őrölt kávé, 1 kiskanál keserű kakaópor, 2
evőkanál 10 %-os ecet

1. Sütés előtt 1 nappal – pl. előző este – 10 deka kenyérlisztből és a rozsliszt feléből kb. 2
deci vízzel, pici cukorral és az élesztővel lágy tésztát keverünk. (Az élesztőt előzőleg langyos
vízben kissé felfuttathatjuk.) Konyharuhával letakarva, másnapig langyos helyen tartjuk.
2. Másnap erre az érett kovászra (ami akkor jó, ha kissé savanykás illatú) rászórjuk a többi
lisztet és a felsorolás sorrendjében a többi hozzávalót is. Fokozatosan adjuk hozzá a
maradék langyos vizet, és 12-15 perc alatt bedagasztjuk. Kissé ragacsos marad, de így jó.
3. Liszttel enyhén behintjük a tetejét, konyharuhával letakarjuk, és kb. 1 óra 15 percen át
kelesztjük. Ezután lisztezett gyúrólapra borítjuk, finoman átgyúrjuk (ha kell, gyúrunk bele
1-2 kanál lisztet, hogy jól formálható legyen), cipóvá alakítjuk, és meglisztezett tepsibe téve,
vizes ecsettel lekenve, langyos helyen, konyharuhával letakarva 50-60 percen át kelesztjük.
4. Ezután újból átkenjük vízzel, a tetejét néhány helyen bevágjuk, és forróra előmelegített
(250 ºC; légkeveréses sütőben 230 ºC) gőzös sütőben – a sütő aljára egy kis tálkában vizet
teszünk, hogy gőz képződjön – kb. 35 percig sütjük. Ha nagyon pirulna, tegyünk a tetejére
alufóliát. A sütőből kivéve vízzel átkenjük, hogy szép fényes maradjon.
Jó tanács
– Letakarva szobahőmérsékleten 3-4 napig friss marad.
– A frissen sült, de már kihűlt kenyér lefagyasztható.
kb. 75 dkg
Elkészítési idő: 3 óra 20 perc (ebből csak kb. 40 perc a munka)
10 deka: 284 kcal • 8,1 gramm fehérje • 6,4 gramm zsír • 48,3 gramm szénhidrát • 3,2
gramm rost • 0 milligramm koleszterin

|1

