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UNIVERZÁLIS ÉJSZAKAI KIFLI
http://www.origo.hu/tafelspicc/recept/20160525-husz-perc-alatt-toltott-kifli-reggelire.html

ESTE FÉL ÓRA, REGGEL HÚSZ PERC
A kelt tésztákat kétszer kell keleszteni: egyszer gyúrás vagy dagasztás után, másodszor pedig
mikor megformáltuk. Ezt a kiflit este kell összeállítani, keleszteni, majd formázni, a
második kelesztési időt viszont a hűtőben tölti, így reggel elég félálomban bekapcsolni a
sütőt, beletolni a tepsit, és negyedóra múlva kész a friss, langyos csemege.

ALAPANYAGOK:


fél kg liszt



egy kiskanál só



egy kiskanál cukor



fél zacskó (kb. 3 gramm) száraz élesztő vagy 10 gramm friss



2,5 dl tej



egy evőkanál vaj

A TÖLTELÉKHEZ:


150 gramm túró



egy tojás sárgája



100 gramm reszelt sajt

A tejet meglangyosítom, belekeverem a cukrot és az élesztőt.
Beleszórom a lisztet, a sót, majd a lágy vajat is hozzákeverem,és addig gyúrom az egészet,
míg se nem ragacsos, se nem kemény tészta lesz belőle - ha kell, még adok hozzá egy
kis tejet.
Félreteszem húsz percre, letakarom, és összekeverem a töltelékhez való alapanyagokat.

Bármivel meg lehet tölteni
Ha letelt a tészta pihenőideje, vékony, kerek
lapot nyújtok belőle. Megkenem a
töltelékkel, majd egy derelyevágóval
cikkekre vágom - kb. 16 darabra.
A cikkeket a széles alapjuktól indulva
feltekerem és egy sütőpapírral bélelt
tepsire vagy tálcára- olyasmire, ami a
hűtőbe is befér - sorakoztatom. A tálcát
lazán letakarom egy nagy zacskóval.
Fontos, hogy éjszaka ne száradjon ki, de
ne is tudjon túlkelni.
Indulnak a hűtőbe aludni
Reggel a tálcát kiveszem a hűtőből, a sütőpapírt
a kiflikkel óvatosan átcsúsztatom a tepsire,
lekenem egy kevés tejjel, megszórom reszelt
sajttal, mákszemekkel vagy más maggal, és a
hideg sütőbe teszem. A sütőt 220 fokosra
melegítem. Körülbelül 20 perc alatt fognak szép
aranyszínűre sülni a kiflik.
A kifli alaptésztájában az a legjobb, hogy
bármivel meg lehet tölteni, ami kéznél van: lehet
sós vagy édes is. Kerülhet bele lekvár,
mogyorókrém vagy olvasztott vaj és kakaó
keveréke is.

TEJES KIFLI
http://www.origo.hu/tafelspicc/recept/20150923-bolti-kifli-a-hazi-kifli-ellen-recept-utmutato.html

Alapanyagok:


fél kg finomliszt



egy kiskanál só



3,5 dl tej



egy kiskanál cukor



20 gramm élesztő

A tejet meglangyosítom, hozzákeverem a cukrot, belemorzsolom az élesztőt. A liszthez
keverem a sót, majd a tejjel ruganyos tésztát gyúrok.

Így néz ki a tészta gyúrás után, kelesztés előtt

Letakart tálban kelesztem 45 percig, vagy
amíg a térfogata a kétszeresére nem
növekszik.

A tészta 40-45 perc múlva kétszeresére kel
Ha megkelt, vékonyra nyújtom - ideális esetben kör alakúra, de ez lényegében mindegy - és
nyolc cikkre vágom.
Nyolc cikkre vágom a kinyújtott lapot
Ehhez először felezem, majd negyedelem, a
következő vágással hatodolom és
végül nyolcadolom a tésztalapot.
Így nyolc kifli lesz belőle, de persze lehet
több részre is osztani őket.

A háromszögeket laposabbra nyújtom, hogy
szép, réteges legyen a kifli
Az így kapott háromszögeket még laposabbra
nyújtom és a háromszög alapja felől
feltekerem.

A háromszögeket feltekerem

Kissé behajlítom a kiflik csücskeit, majd
sütőpapírral bélelt tepsibe fektetem őket.

Sütőpapíros tepsiben kelnek még fél órát
További fél órát hagyom a kifliket szobahőmérsékleten kelni. Közben a sütőt felmelegítem 220
fokosra. A megkelt kifliket lespriccelem egy kis vízzel, majd körülbelül 20 perc alatt
aranyszínűre sütöm őket.

Ennyire szépek lesznek, mikor megsültek

Változatok:
Ha a fenti recepthez egy nagy evőkanál vajat is gyúrok, puhább, gazdagabb lesz a
végeredmény.
Ha a liszt 20 százalékát lecserélem teljes kiőrlésű búza- vagy rozslisztre, az állaga még mindig
ugyanilyen kellemes marad, de nyilván egészségesebb lesz.
Mikor a tésztát háromszögekre osztottam, simán cifrázhatom is a kifliket. Nyomkodhatok a
háromszögekbe aszalt paradicsomot, olajbogyót, mazsolát, magokat, vagy
megkenhetem lekvárral, és kész az édes verzió.
A tetejét meg lehet szórni reszelt sajttal, sóval, köménymaggal, szezámmaggal, mákkal, az
ilyen extrákért a boltban néha plusz 30-50 forintot is elkérnek, otthon pedig egy
mozdulat az egész.
Ha azt szeretném, hogy a kiflit egészen beborítsa kívülről a sajt vagy a magok, egyenletesen
bekenem tojásfehérjével, a reszelt sajtot vagy a magokat egy nagy tálcára szórom, és a
bekent kifliket egyenként beleforgatom.

BÉKEBELI KIFLI
(igen, bizony kora-Kádár-korabeli)
Ezt 40 fillérért árulták még az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején. Csodás juhtúróval, Mackó
sajttal, "parízerrel" meg egyebekkel. Majdnem negyven éve élek Angliában, és időnkénti
magyarországi látogatásaim alatt tapasztaltam, hogy a magyarok (pékek is) elfelejtettek régi fajta
ropogós kiflit készíteni. Rendes ropogós kiflit (Salzstangerl) csak Bécsben találtam (görbét és
egyeneset egyaránt). Nem csoda hát, hogy az igazi jó receptet egy osztrák pék blogján találtam
meg, és ez alapján már legalább 20-30-szor sütöttem, és minden alkalommal kiváló volt. Nem
kell tej, vaj vagy egyéb ilyen ostobaság hozzá. Van viszont egy alkotó, aminek beszerzése egy
kicsit bajosabb, de elérhető: koncentrált folyékony árpa maláta. Ezt többnyire házi
sörkészítőknek forgalmazzák. Azt a fajtát kell választani, ami nem tartalmaz egyéb
adalékanyagokat az árpa maláta mellett.
Szóval, kb. 16 db kb.70 grammos kifli jön ki ebből a mennyiségből.
Két részben készül. Első nap kovászt készítünk. Ezt pihentetjük/érleljük másnapig.
Másnap készül a tésztája a kovász felhasználásával.
FONTOS! : Nagyon pontosan be kell tartani a mennyiségeket (precíz mérleg kell hozzá), és a
folyamatokat is pontosan kell követni. Máskülönben modern magyar kifli lesz belőle, és mehet a
malacoknak.
KOVÁSZ:


180 g erős búzaliszt (nem ajánlatos hülyéskedni divat-lisztekkel)



180 g víz (igen, grammban mérni) kb. 15°C-os legyen



3 g (yes, csak három gramm) friss élesztő

Ezt jól összekeverjük egy nagy üvegtálban (vagy más megfelelő tálban), vizes ruhával letakarjuk, és
szobahőmérsékleten legalább 12-15 órát hagyjuk piszkálás nélkül érni/erjedni. Másnapra ez
szürkés habos kovásszá alakul. Ezután készülhet maga a kiflitészta.
FŐ KIFLITÉSZTA:


363 g kovász (ez tkp. az egész kovász, amit előző napról előkészítettünk)



520 g erős búzaliszt (nem kísérletezni divat-lisztekkel!)



240 g 10°C-os víz



10 g finom tengeri só



14 g koncentrált folyékony árpa maláta (ezt én Angliában sörkészítő anyagokat áruló internetes
boltból vagy egyes ilyesmit is kínáló boltból szerzem be - nem túl olcsó, mert itt nagyobb
dobozokban árulják - de sokáig eláll kinyitva is, és más sütéshez is kiváló - nekem az egy doboz
még mindig bőven tart, pedig már rengeteg kiflit meg egyebet sütöttem vele)



7 g (csak hét gramm) friss élesztő

TETEJÉRE (OPCIONÁLIS):


köménymag



durva darabos tengeri só

A kiflitészta alkotóit sima tésztává gyúrjuk. Én ezt ilyen lépésekben csinálom - az élesztő óvására:
1) a szétmorzsolt élesztőt és a maláta kivonatot feloldom először a vízben
2) a sót külön belekeverem a lisztbe, és ezt ráöntöm a kovászra
3) ezután öntöm az élesztős-malátás vizet a liszt tetejére
4) ezt követően keverem mindezt össze, és gyúrom sima tésztává --- ez kb. akkor kész, amikor a
tészta már elválik a táltól, és nem nagyon ragad a kézre - utána nem szabad túlgyúrni
sem. Nem szabad engedni a kísértésnek, hogy több lisztet adjunk hozzá.
A gyúrás után a tésztát szobahőmérsékleten hagyni kell 30 percig pihenni (nedves ruhával lefedve a
tálat, de nem a tésztára fektetve). Utána a tésztát kb. 70 grammos darabokra vágom (afféle
szegmensekben). A darabokat kerek zsömleformájúra formázom a kezemmel (nem túlságosan
szorongatva). Ezeket a nyers tésztazsömléket lisztezett nyújtófelületre helyezem, kicsit
megszórom őket liszttel, és enyhén nedves ruhával lefedem őket, és legalább 70-80 percig
hagyom őket pihenni/kelni.
A kelési idő végén a tésztagombócokat egyenként jó vékony körökre nyújtom ki (ha nem teljesen
tökéletes a kör, nem nagy tragédia), és végül ezeket a köröket két irányban ovális alakúra
nyújtom tovább (végül kb. 2-3 mm-es vastagságú ovális lapokat kapok). Ezeket az oválisokat az
egyik vékony végük felől elég szorosan feltekerem kiflivé (ez először persze egyenes lesz, de
utána görbítem őket). Nem kell aggódni, ha először vékonynak néznek ki a feltekert kiflik - meg
fognak hízni.
A kiflialakúra görbített darabokat sütőpapírral (zsírpapírral) letakart sütőlapra/tepsibe helyezem úgy,
hogy ne legyenek túl közel egymáshoz, mert dagadni fognak.

Vízpermetező segítségével (én egyszerű virág-spray-t használok ehhez) megpermetezem vízzel a
kifliket, és így nedves felületükre szórok durva sót és köménymagot (mérséklettel és ízlés
szerint).
Ekkor az így előkészített kifliket még 20-30 percig kelesztem/pihentetem. Közben a sütőt
előmelegítettem - légkeveréses sütő esetében kb. 180°C-ra, nem légkeveréses sütő esetében kb.
200°C-ra. (Ez Angliában a 6-os gázfokozatnak felel meg.)
RETTENTŐEN FONTOS: a sütést gőzzel kell végezni. Akinek van gőzös sütője, használja azt. De
akinek ilyen flancos sütője nincs (mint nekem sincs), egy tepsi aljába öntsön kb. 1 cm-nyi
rotyogó forró vizet (például, forraló kannából), és ezt a forró vizes tepsit helyezze a sütő aljába,
és ezután tegye a megkelt kifliket (a maguk tepsijével persze) föléje, a sütő közepébe helyezett
rácsra. Az így sülő kifliket időnként - különösen az elején - le kell permetezni vízzel a feljebb
említett permetező segítségével. Sütője válogatja, de előfordulhat, hogy a kiflis tepsit körbe kell
fordítani, hogy elöl és hátul egyenletesen süljön minden. A gőz és a permetezés biztosítja, hogy a
kiflik ropogósak lesznek kívülről, miközben belül foszlósak maradnak. A vizes tepsit nem
szabad hagyni kiszáradni (mindig legyen benne gőzölgő forró víz).
Addig kell sütni, amíg a kiflik szép és megfelelő színűre (sötét sárgára) nem sülnek, és az aljuk is
üregesen koppan, amikor megkopogtatjuk. Ennek ideje kissé változékony, de szemre kell menni.
Ezek a kiflik meglepően frissen maradnak másnapig is, és nagyon jól fagyaszthatók. Fagyasztás céljából
rögtön a kihűlés után érdemes jól záró műanyag zacskókban betenni őket a fagyasztóba. A
fagyasztott kiflit a mikróban kb. 30 másodpercre kifagyasztási beállításban fagyasztjuk ki (csak
annyira, hogy még mindig hűvös legyen), majd előmelegített, kb 180-200 fokos sütőben egy-két
perc alatt felmelegítjük, újrasütjük, ügyelve arra, hogy ne szárítsuk ki. Tökéletes friss kiflit lehet
enni minden reggel, amíg tart a készlet (nekem ritkán tart sokáig).

ROPOGÓS SÓSKIFLI
http://www.origo.hu/tafelspicc/recept/20130116-ropogos-sos-kifli.html
Elkészítési idő: nettó fél óra, bruttó két és fél óra
Alapanyagok:


fél kg kenyérliszt



30 gramm élesztő



egy nagy csipet cukor



1,5 dl tej



1 dl víz



2 evőkanál tejföl



egy teáskanál só



30 gramm vaj



tej a kenéshez



nagyszemű só a szóráshoz

A langyos tejben elkeverem az élesztőt és a cukrot, hagyom felfutni, majd a kimért liszt
közepébe öntöm, és annyit keverek a lisztből a tejhez, hogy galuska állagú tésztát
kapjak. Hagyom letakarva pihenni, míg buborékok nem alakulnak ki a felszínén (kb. fél
óra). Ekkor összedagasztom a többi hozzávalóval, a puha vajat a legvégén gyúrom
bele.
Egy óra alatt hagyom a kétszeresére kelni.
Fél centi vastag korongot nyújtok belőle, amelyet 8 cikkelyre vágok - esetleg 10-re, ha
vékonyabb kifliket akarok.
A háromszögeket az alapjuktól kiindulva feltekerem, végeit behajlítom, sütőpapíros tepsire
teszem, megkenem egy kis tejjel, sót szórok a tetejére, és további fél órát kelni hagyom.
220 fokos, gőzös (a sütő aljába egy tűzálló edényben kb. egy pohárnyi vizet helyezek) sütőben
kb. 10 perc alatt sül aranybarnára.

HÓKIFLI
http://www.origo.hu/tafelspicc/recept/20121109-hokifli.html
Elkészítési idő: nettó 1 óra, bruttó 2 óra
Hozzávalók:


50 dkg liszt



20 dkg vaj (ennek a fele lehet zsír, puhább lesz tőle)



1 ek cukor



1 dl tejföl



2 dkg élesztő



egy csipet só



kevés tej



porcukor



vaníliás cukor



lekvár (barack, szilva, meggy)



máktöltelék



1 dl tej



10 dkg darált mák



3 ek cukor



fél citrom héja

Kevés langyos tejben (kb. 1 dl) egy csipet sóval felfuttatom az élesztőt.

A lisztet elmorzsolom a vajjal, hozzáadom a sót, tejfölt, cukrot és végül a felfuttatott élesztőt.
Sima tésztát dagasztok belőle, meleg helyen egy órát kelesztem.
A máktöltelékhez a tejet felforrósítom, belekeverem a mákot, a cukrot és a citromhéjat, pár
percig főzöm, majd kihűtöm
Miután megkelt, diónyi darabokat szaggatok belőle, majd ovális formát nyújtok belőle. A
kinyújtott lap harmadára teszek egy mokkáskanál lekvárt vagy máktölteléket, ráhajtom a
tésztát, lenyomkodom az oldalát és feltekerem.
Ha az összeset megtöltöttem, 200 fokra előmelegített sütőben 8-10 perc alatt világosra sütöm
őket. Még forrón vaníliás porcukorba forgatom mindegyiket.

