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PIRHI V TERANU
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8 jajc
1 l terana
2 žlici kisa
Težavnost

Čas priprave

30 min

Čas kuhanja

15 min

Skupaj

45 min

Priprava
Dlje časa kot bomo jajca namakali v vinu, bolj bo barva intenzivna.
1.

Jajca najprej previdno operemo in obrišemo. Za pol ure jih namočimo v z vodo
razredčenem kisu, ki bo naredil še najbolj trdno lupino dovolj mehko, da bo vsrkala
barvo.

2. Jajca previdno vzamemo iz kisa in položimo v posodo. Prelijemo jih s hladnim
teranom, ki ga mora biti toliko, da so jajca povsem prekrita. Kuhamo na zmernem
ognju približno 15 minut, nato posodo odstavimo. Jajca pustimo v vinu več ur;
priporočljivo je, da se v vinu namakajo čez noč.
3. Pirhe previdno poberemo iz posode in jih posušimo na zraku.

KRUHKI V OBLIKI ZAJČKOV

o

1 kg moke (16 žemelj)
2 x kvas (8,4 dkg)
1,5 dcl mleka
0,5 dcl olja
4 dcl vode
2 polni veliki žlici sladkorja
2 ravni veliki žlici soli
1. Kvas damo vzhajati posebej v 2 dcl tople vode ali mleko, kateremu primešamo
sladkor. Med tem časom ko kvas vzhaja, pripravimo moko, v katero stresemo sol. Ko
je kvas vzhajal, vse skupaj zmešamo in gnetemo okoli 10 minut.
2. Dobiti moramo prožno testo, ki se ne prijema rok, zato ga pustimo vzhajati še
približno dvajset minut. Nato ga razrežemo na polovičke, da dobimo 16 kosov, katere
oblikujemo v žemlje (pomagamo si z ročajem kuhalnice) in jih položimo v pomokan
pekač, katerega pokrijemo s krpo.
3. Žemlje pustimo vzhajati še pol ure, nato jih damo v segreto pečico, katero že prej
nastavimo na 200 stopinj za 10 minut. Žemlje vzamemo iz pečice in jih namažemo z
oljem (pomagamo si s čopičem), ter jih damo nazaj v pečico dokler rahlo ne porjavijo!
(Recept: kulinarika.net)

IDEJA ZA VELIKONOČNI POGRINJEK

Barvanje jajčk s pomočjo lepilnega traka.
Jajce oblepite z lepilnim trakom ga obarvate v barvi, ko se posuši ponovno zalepite lepilni trak
in pomočite v drugo barvo. Ko se barva posuši odstranite lepilni trak in občudujte umetnino :)
(Foto: brit.co)

ŠE ENA IDEJA …

