
Erzeugung von Wuchteln, einer Spezialität aus Waidhofen/Ybbs:

Für die Wuchteln  zunächst aus der Germ, wenig Zucker, etwas 
Mehl und einem Schuss lauwarmer Milch einen weichen Vorteig 
zubereiten. An einem warmen Ort ca. 20-30 Minuten gehen lassen, 
bis sich die Größe des Vorteiges verdoppelt hat.

Den Vorteig gemeinsam mit dem Mehl, der warmen Milch, den 
Eidottern, einer Prise Salz, Zucker, Vanillezucker und der warmen 
Butter mit den Händen  zu einem schönen glatten Teig verkneten.

Den Teig für die Wuchteln mit einem Geschirrtuch zudecken und an
einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen. Danach 
zusammenschlagen, durchkneten und nochmals ca. 30 Minuten 
gehen lassen. Dadurch werden die Wuchteln noch zarter.Das 
Backrohr auf 180 °C vorheizen.Den Germteig dünn ausrollen und 
mit einem Keksausstecher oder einem Glas runde Kreise 
ausstechen. In die Mitte jedes Kreises einen Löffel  Marmelade 
platzieren und die Wuchteln gut verschließen, sodass die 
Marmelade nicht ausrinnen kann. Die Wuchteln dicht 
nebeneinander in eine ausgebutterte Auflaufform setzen. Nochmals 
an einem warmen Ort etwas gehen lassen. Danach mit Butter 
bestreichen und für ca. 30 Minuten backen.

Producția de Wuchteln, o specialitate din Waidhofen / Ybbs: 
Pentru prima Wuchteln din germenul, puțin zahăr, puțină făină și un 
strop de lapte cald pentru a prepara un aluat moale. O încălzire a 
lăsat un loc de aproximativ 20-30 de minute, până când 
dimensiunea lui Vorteiges sa dublat.
Framantati aluatul împreună cu făina, laptele cald, gălbenușurile de 
ou, o sare Premiul, zahărul, zahărul vanilat și untul cald, cu mâinile 
la un aluat neted frumos.
Acoperiți aluatul pentru roți cu o cârpă și lăsați să se ridice într-un 
loc cald timp de aproximativ 30 de minute. Apoi bateți împreună, 
frământați și lăsați-l din nou pentru aproximativ 30 de minute. Astfel,
un om murit se echilibrează.  Preîncălziți cuptorul la 180 ° C.
Desfaceți aluatul de drojdie subțire și tăiați-l cu un tăietor de 
bucătărie sau cu cercuri rotunde de sticlă. În Centrul se înmoaie 
miezul creșterile se înmulțesc ȘI se înmoaie ȘI în ce Timp Nu se 
murăturile auzesc. Încercați să citiți acest fișier în fereastră Pune 
casserole dish. Din nou și în locul de încălzire se lasă ceva. Apoi, 
periați cu unt și timp de aproximativ 30 de minute. 


