Pekino anties blyneliai!

Gaminimas
1. Anties ﬁlė ištrinkite druska ir pipirais. Kepkite iki 180 laipniu ̨ i ̨kaitintoje orkaitė je uždengtą folija apie 40
minučiu ̨.
2. Praė jus laikui nuimkite foliją, ij̨ unkite grilio rež imą ir kepkite dar apie 10 minučiu ̨ kol odelė gardž iai
apskrus.
3. Pasiruoškite Hoisin padaža:̨ visus ingredientus sudė kite i ̨ maisto trintuvą ir sutrinkite iki glotnios masė s.
4. Pasiruoškite blynelius:
Užvirkite vandeni ̨ ir ji ̨ supilkite i ̨ miltus. Viską išmaišykite su šaukštu. Leiskite tešlai pastovė ti apie 8
minutes iki kol atvė s ir galė site rankomis ją minkyti.
Minkykite tešlą kol taps glotni. Pridė kite miltu ̨ ar vandens jei trū ksta. Tešla neturi bū ti labai kibi.
Suformavę rutuliuką ji ̨ uždenkite ir leiskite pastovė ti apie 15 minučiu ̨.
Padalinkite tešlą i ̨ 18 gabaliuku ̨ ir suformuokite rutuliukus.
Paimkite vieną gabaliuką ir ji ̨ suplokite. Ji ̨ patepkite aliejumi. Ant aliejumi patepto gabaliuko uždekite
kitą suplotą gabaliuką ir juos iškočiokite.
Dė kite blyneli ̨ i ̨ sausą, i ̨kaitintą keptuvę ir apkepkite iš abieju ̨ pusiu ̨.
Kol blynelis šiltas atskirkite ji ̨ i ̨ dvi dalis.
Si ̨ procesą kartokite su likusiais tešlos gabaliukais. Iškepus blyneliams tepkite ant ju ̨ hoisin padažo,
dė kite pjaustytos antienos ﬁlė gabaliukus ir pjaustytus agurkus su porais.
Skanaus!

INGREDIENTAI

500 g

Lapino puotos antienos ﬁle

pusės

ilgavaisio agurko

Už receptą ir nuotraukas dėkojame Itsmevelina.
Atgal į receptų sąrašą

Poro
žiupsnelis

Druskos ir pipiru ̨ anties ﬁlė
pamarinuoti
Hoisin padažo
Blyneliams:

240 g

miltų

1 v.š.

sezamu ̨ ar kitokio aliejaus
Hoisin padaža:̨

4 v.š.

sojos padažo

2 v.š.

riešutu ̨ sviesto

2 v.š.

sezamu ̨ aliejaus

pagal skonį

Aštraus padažo

1 v.š.

medaus

2 v.š.

obuoliu ̨ acto

0.5 a. š.

česnaku ̨ pudros arba 1 smulkiai
sutarkuotos skiltelė s

Žiupsnelio

Pipiru ̨
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