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Коледен хляб
Празничен традиционен Колeден хляб
about 1 хляб (/пита)    Необходим някакъв опит  up to 60 Min. Съставки:

Продукти:
500 г пшенично брашно
1 пак. суха мая Dr.Oetker
1,5 ч.л. захар
2 ч.л. сол
150 мл вода (топла)
150 г извара (фина)
4 с.л. олио /зехтин

Допълнително:
about 1 с.л. вода
1 с.л. пшенично брашно
about 1 с.л. сусам
1 с.л. макови семена
1 с.л. кимион
about 1,5 ч.л. сол

Приготвяне: 
Сместе брашното и маята, пресейте ги в купа и добавете останалите
продукти. Омесете всичко с миксер и куки за тесто първо за кратко на
ниска степен, след това на висока степен за около 5 мин. до получаването
на гладко тесто (при желание и нужда месете на ръка). Покрийте купата и я
оставете на топло, докато тестото видимо удвои обема си.

Размесете още веднъж за кратко втасалото тесто върху набрашнена
повърхност, отделете малко от тестото, а останалата част оформете като
обла пита или друга желана форма. Поставете празничния хляб в
предварително застлана с хартия за печене кръгла тава и по желание от
отделеното тесто може да оформите традиционни символи – кръст,
слънце, цветя, животни, жита и др. Поръсете с малко вода (отгоре може и с
брашно, маково семе, сусам, кимион, сол), покрийте готовата пита и я
оставете на топло за около 30 мин. да втаса отново.

Печете в средата на предварително загрята фурна на 200°C на горен и
долен нагревател или на 180°C на горещ въздух за около 25 мин.
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Tip from the Test Kitchen

Според традицията питата на Бъдни вечер трябва да е постна. Затова
предложението ни е подходящо за следващите Коледни дни.
Оформете тестото във формата на малки кръгли хлебчета или на багети. За
целта върху набрашнена повърхност от тестото оформете 4 еднакво големи
топки. Разточете всяка на руло с дължина 40 cm, направете няколко разреза
с нож върху всяка.
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