Muffins Ingleses
Muffins)

(English

Ingredientes:
1 saquinho de fermento biológico seco
2 xícaras de água morna
100g de manteiga, derretida
1 colher de sopa de açúcar branco
1 colher de sopa de sal
6 xícaras de farinha de trigo
Farinha de milho para polvilhar
Modo de preparo:
1. Ative o fermento. Em uma tigela grande, adicione a água
morna e o fermento e, com uma colher, mexa suavemente
até dissolver o fermento completamente na água.
2. Adicione a manteiga derretida, o açúcar e o sal. Misture
tudo.
3. Adicione 3 xícaras de farinha de trigo e mexa bem.
4. Adicione as outras 3 xícaras de farinha, mas apenas 1/2
xícara de cada vez, sempre seguida de mexidas, até que
toda a farinha seja adicionada. Em seguida use as mãos
para misturar tudo e trabalhar a massa até obter uma boa
consistência (suave, mas não muito pegajosa) e então
você vai ter uma bela massa macia.
5. Abra a massa em uma superfície plana até obter cerca
meio centímetro de espessura e, em seguida, usando um
copo ou cortador redondo (+/- 7,50 a 9 cm de abertura),
corte círculos sobre a massa. Esta massa vai fazer cerca
de 20 muffins.
6. Transfira todos os círculos para assadeiras (você vai
precisar de mais de uma) previamente polvilhadas com
farinha de milho. Polvilhe também um pouco mais no topo
de cada círculo (muffins).

7. Agora cubra todas as assadeiras com pano(s) de prato
limpo(s) e deixe descansar em lugar abafado por cerca de
meia hora a uma hora para permitir que os muffins
cresçam.
8. Depois de crescidos, retire-os temporariamente das
assadeiras para remover o excesso de farinha de milho
que ficou espalhado na superfície das assadeiras. Em
seguida, coloque os muffins cuidadosamente de volta para
as assadeiras.
9. Coloque as assadeiras com os muffins no forno, uma de
cada vez. Asse-os com um forno pré-aquecido a 200º C por
aproximadamente 15 minutos ou até que fiquem levemente
dourados na parte externa.
10. Quando retirar os muffins do forno, deixe-os ainda sobre
as assadeiras por cerca de 5 minutos, e depois
transfira-os para
completamente.
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11. Agora é só dividir cada um dos muffins em dois e torrar
imediatamente ou, se preferir, coloque-os em um saco
plástico fechado dentro do congelador para depois torralos sempre que quiser comer.
Rendimento: aproximadamente 20 muffins.
.
Obs1.: Muffins Ingleses (English Muffins) são pães que são
servidos torrados no café da manhã ou lanche. Os muffins são
maravilhosos torrados e com manteiga, mas você também pode
adicionar geléias, patês, ou até mesmo fazer sanduíches com
ovos fritos ou mexidos ou também com carne.
Obs2.:Certifique-se de dividir todos os muffins antes de
colocar no congelador. O modo correto de dividir os muffins ao
meio é, de preferência usando as mãos para forçar abrir nas
laterais ou esperando um garfo em todas as laterais até soltar
as duas partes mas, se preferir, use uma faca.

