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Syrové tyčinky plnené mäsom
na večierok
18 ks    stredná obťažnosť  do 35 minút Prísady::

Na cesto:
500 g múka hladká
1 balíček Droždie Dr. Oetker sušené
2 zarovnané KL soľ
1 zarovnané KL cukor
3 PL olej
250 ml voda (vlažná)

Na náplň:
100 g cherry rajčiny
250 g mleté mäso
1 ks vajce
125 g smotana kyslá
1 cibuľa červená (menšia)
provensálske korenie
soľ
korenie čierne mleté

Na potretie:
2 PL mlieko
100 g strúhaný syr (napr. gouda)

Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme
olej a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme
utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

Na prípravu náplne rajčinky nakrájame na menšie kúsky a vložíme do misy.
Pridáme mäso, vajce, kyslú smotanu, najemno nakrájanú cibuľu, korenie, soľ a
čierne korenie a vareškou dôkladne premiešame.

Cesto rozdelíme na polovice a na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka
vyvaľkáme na pláty s rozmermi 30 x 40 cm. Z každého plátu nakrájame 9
obdĺžnikov (obr. 1).

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Doba pečenia: asi 25 minút
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Na spodnú tretinu každého obdĺžnika nanesieme náplň a zrolujeme (obr. 2).
Tyčinky prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pomocou štetca
alebo pierka ich potrieme mliekom a posypeme syrom. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.

Tyčinky možno podávať teplé aj studené.

Tip:

Syrové tyčinky môžeme posypať napríklad ľanovými alebo sezamovými
semienkami, rascou a hrubozrnnou soľou. V prípade potreby je možné tyčinky aj
zamraziť. Tyčinky možno pripraviť s akýmkoľvek druhom mletého mäsa.
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