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bir lokma ekmek bir yudum çay

GQ

cevizli ekmek

pu-erh

20O g ceviz içi
18 g taze maya
2 yemek kaşığı bal
30 ml zeytinyağı

240 ml ılık su
500 g un
8 g tuz

Ceviz içlerini fırında ya da ocak üzerinde, 10 dakika, yakmadan kavurun. Sonra bir
bıçakla ufalayın. Birkaç tanesini ufalamadan süsleme için ayırın.
Mayayla balı karıştırın, 10 dakika bekletin, sonra zeytinyağını ilave edin.
Un, tuz ve kavrulmuş cevizleri suyla karıştırıp azar azar mayalı karışıma ekleyin.
Karıştırırken ellerinizi mutlaka unlayın. Yaklaşık 10 dakika yoğurun, yoğururken
biraz un ilave edebilirsiniz. Elde edeceğiniz hamur elastik, nemli, ancak elinize yapışmayan bir hamur olmalıdır.
İçi haﬁfçe yağlanmış bir kaba hamuru koyun, üzerini streç ﬁlmle sıkıca kapatıp
yaklaşık 1 saat 15 dakika, cereyan olmayan, ılık bir ortamda bekletin.
Hamur, koyduğunuz kabın dörtte üçüne kadar yükselecek ve üzerine kapattığınız
streç ﬁlmi de şişirecektir. Şişmiş olan hamuru un serpiştirdiğiniz tezgâha alın ve çok
mıncıklamadan haﬁfçe yoğurarak gazını çıkarın.
Hamuru bir kalıba koyabilirsiniz ya da yağlı kâğıdın üzerinde pişirebilirsiniz. Eğer
kalıba koyacaksanız, kalıbın dibini çok haﬁf yağlayın ve biraz un serpiştirdikten
sonra ayırdığınız ceviz parçalarını alta yerleştirip sonra hamurunuzu koyun. Üzerini
nemli bir bezle kapatıp ılık bir yerde 1 saat bekletin.
Fırını 230° C ısıtın. Isıtırken fırının dibine boş bir tas yerleştirin. Hamur hazır
olunca ekmeği fırına verin ve kaynattığınız bir bardak suyu fırının altındaki tasa koyup fırının kapağını yavaşça kapatın. Eğer ekmeği kalıpta yapıyorsanız son 10 dakika
kalıptan çıkararak pişirin. Normal şartlarda 30 dakikada pişer ancak unutmayın ki,
herkesin fırını farklı olabilir; lütfen fırınınızı tam olarak tanıyana kadar kontrollerinizi sizlere daha once tarif ettiğim biçimde yapın.
Fırından çıkan ekmeği, altı hava alacak biçimde yaklaşık 1 saat bekletin.
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bir lokma ekmek bir yudum çay

GQ

foccacio

earl grey - darjeeling
yeşil çay

250 g ılık su
12 g taze maya
500 g un

10 g tuz
5 g şeker
150 ml zeytinyağı

Üstüne sürmek için:
50 g zeytinyağı
Kekik

Biberiye
3 diş sarmısak, ezilmiş

Ilık su ve mayayı geniş bir kapta karıştırın, 10 dakika bekletin.
Un, tuz ve şekeri mikserde 5 dakika havalandırarak karıştırın. İçine yavaş yavaş
su ve maya karışımını ekleyin, arkasından zeytinyağı ilave edin ve 10 dakika karıştırın. Hamuru alarak 5 dakika elde yoğurun, 1,5 saat sıcak bir ortamda bekletin.
Tepsiye yayın, hamurun gazını alın ve düzleştirilmiş hamura parmak uçlarınızla
delikler yapın. Hamuru ikinci fermantasyona verin. Bir saat daha bekletin. Hamur
fazlaca kabarmışsa parmaklarla delik açma işlemini tekrarlayın. Hazırlamış olduğunuz zeytinyağlı karışımı üstüne sürün.
Deliklerin içine biberiye koyarsanız hoş bir görüntü olacaktır. 220° C sıcaklığa
ayarladığınız fırında, 15-20 dakika pişirin. Pişen ekmeği kesmeden önce en az 30
dakika oda sıcaklığında bekletin.
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