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Chifle din aluat dospit la rece cu 
musli și fulgi de sare.
APROX. 15 BUCĂȚI

Un mod simplu de a avea chifle 
proaspete la micul dejun, pentru că 
pregătești aluatul cu o zi înainte.  

INGR E DIE NTE: 

400 g HJÄLTEROLL musli cu fructe uscate  

25 g drojdie  

300 ml apă rece  

100 g făină de secară brută  

800 g făină de grâu  

100 ml lapte la alegere * 

200g iaurt natural  * 

1 lingură miere sau zahăr * 

2 lingură ulei la alegere 

2 linguriță sare  

SERVEȘTE CU: 

Musli

Fulgi de sare  

MOD DE PR E PA R A R E:

Ziua 1 

1. Într-un bol, zdrobește și dizolvă drojdia în 
apă rece. 

2. Adaugă toate ingredientele și omogenizează 
ușor, până când se formează un aluat lipicios, 
apoi presară deasupra puțină făină. 

3. Acoperă vasul cu un prosop de bucătărie 
și păstrează în frigider peste noapte (sau cel 
puțin 10 ore). 

Ziua 2 

1. Încălzește cuptorul la 250°C, fără convecție, 
și așază la bază o tavă adâncă. 

2. Scoate vasul din frigider și lasă-l la 
temperatura camerei timp de 10 minute, 
înainte de a răsturna aluatul pe o suprafață 
tapetată cu făină. 

3. Împarte aluatul și formează aproximativ 
15 bile. Așază-le pe hârtie de copt și lasă-le 
la dospit acoperite cu un prosop timp de 10 
minute. Presară musli și fulgi de sare. 

4. Introdu tava în cuptor și toarnă 100 ml de 
apă în tava adâncă de jos. Când încep să se 
formeze aburi, închide repede ușa cuptorului. 

5. Coace chiflele aproximativ 20 de minute, 
până când se rumenesc. 

* Poate fi adaptată pentru vegetarieni 

HJÄLTEROLL musli cu fructe uscate, 400 g 
Art. nr.: 304.783.83 

 


