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Rauga kūka ar magoņu, riekstu un cukura
pildījumu
Jauna garda recepte ikvienam, kas mīl gatavot kūkas
1 vienība    nepieciešams mazliet patrenēties  līdz 60 minūtes Sastāvdaļas:

Mīklai vajadzēs:
400 g miltu
200 ml piena
1 iepakojumos Dr. Oetker raugs
(sausais)
60 g sviesta (izkausēta)
2 olu dzeltenumi
3 ēdamkarote cukura
1 tējkarote Dr. Oetker vanilīna cukura
1 tējkarote sāls

Pildījumam vajadzēs:
180 g magoņu sēklu
70 g cukura
1 olu (sakultu)
100 g lazdu riekstu (sasmalcinātu)
30 g sviesta (izkausēta)
1 tējkarote Dr. Oetker vanilīna cukura
200 - 300 g cukurotas sukādes
(piemēram, cidonijas, papaijas) vai
rozīnes bez kauliņiem

Lai dekorētu kūku, jums būs
nepieciešams:
1 ēdamkarote sviesta (izkausēta)
1 - 1,5 g Dr. Oetker želatīna
1 ēdamkarote cukura
vīnogu ķekari

Pagatavošana: 
Magoņu sēklas liek bļodā ar verdošu ūdeni un atstāj nostāvēties 1 stundu.

Mīklai lielā bļodā ielieciet ēdamkaroti cukura un raugu, izšķīdinātu remdenā
pienā, samaisiet. Šim maisījumam pievieno pusi miltu un, labi samaisot, ļauj 2-3
stundas „pacelties“. Tad saputojiet kopā dzeltenumus, sviestu un atlikušos
miltus, līdz gaisīgai masai un pievieno sāli un atlikušo cukuru. Izmīciet mīklu un
izrullējiet to līdz 1 cm biezai loksnei.

Nokāsiet magoņu sēklas un samaisiet bļodā ar pārējām pildījuma sastāvdaļām,
vienmērīgi izklājiet uz izrullētās mīklas un satiniet to rullī. Izklājiet cepampapīru
pannā un novietojiet sarullēto mīklu ar „šuvi“ uz leju un noslēdziet ruļļa galus,
aizlokot tos zem ruļļa. Rullīti pārklāj ar izkausētu sviestu un pēc 30 min. ievieto
to cepeškrāsnī 160-180 ° C temperatūrā. Cep apmēram 50 minūtes.

Bļodā izšķīdina želatīnu un cukuru, 3–5 ēdamkarotēs karsta ūdens, atdzesē,
uzklāj uz atdzesētā ruļļa augšdaļas un pievieno ogas. Apkaisa ar atlikušo
pūdercukuru želejas ogas - tās izskatīsies kā apsnigušas.

 



Padoms no testa virtuves

Cepšanai var izmantot citus riekstus: priežu riekstus, valriekstus, mandeles utt.
Uz ruļļa var novietot visu ķekaru vai vairāku krāsu ķekarus, nevis pa vienam.
"Apsnigumu" uz ogām var vēl veidot ar pūdercukura "salnām".
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