
 

FAHÉJAS CSIGA 

Hozzávalók 18 darabhoz

Az élesztőt langyos tejbe morzsoljuk, kis porcukorral elkeverjük és hagyjuk felfutni. A tésztához kimérjük és 
átszitáljuk a lisztet, hogy levegősebb szerkezete legyen, elkeverjük benne az átszitált porcukrot és a sót. A 
közepébe mélyedést készítünk, jöhet bele a mazsola, a szobahős vaj, a tojások sárgája és végül a felfutott élesztő 
is. Szép, fényes, egyenletes tésztát dagasztunk. Letakarjuk, duplájára kelesztjük. A kelesztési idő télen-nyáron 
más, de átlag 20 fokos konyhában 40-45 perc. 

Ha megkelt, a tésztát átgyúrjuk és kettéosztjuk. Az első gömböcöt lisztezett deszkán 30×40 cm-esre kinyújtjuk. 
A töltelékhez a vajat megolvasztjuk és a barna cukrot elkeverjük a fahéjjal és a kardamommal. A tésztát 
lekenjük a vaj-, és megszórjuk a fahéjas cukor felével. A rövidebbik oldalától kezdve feltekerjük, így lesz sok 
tekerés a csigában. 

A csigahengert 9 egyforma szeletre vágjuk és sütőpírral bélelt, vagy kivajazott tepsibe sorakoztatjuk 1-1,5 cm 
helyet hagyva köztük. Így járunk el a második adag tésztával is, majd letakarjuk a tepsit és kelni hagyjuk 40-45 
percig. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra (alsó-felső), lekenjük kicsit felvert egész tojással a csigák tetejét, majd 
35 percig sütjük. Ekkor rálocsoljuk a vaníliás cukorral elkevert langyos tejet és további 10 percig sütjük. 
Figyeljük sütés közben, mert nekem ebben az albérletes, gázsütős időszakban a sütési időt nagyon nehéz 
meghatározni. Nekem egyszer forgatni is kell a tepsit, hogy nagyjából egyenletesen piruljon és folyamatosan 
csekkolnom a praktikeres sütőhőmérőm, nehogy gondoljon egyet a Vesta sütő és felkússzon magától 300 fokra. 

Tészta 
500 g liszt (nálam 350 g BL55 búzafinomliszt, 150 g teljes kiőrlésű 
tönkölybúzaliszt)
1 óriási csipet só
70 g porcukor
2 tojássárgája + 1 tojás a kenéshez
60 g szobahőmérsékletű vaj
260 ml tej
20 g friss élesztő (vagy 100g aktív kovász és 10g friss élesztő vagy 
200g aktív kovász)
70 g mazsola 
 
Töltelék 
80 g olvasztott vaj 
120 g barna cukor 
2 evőkanál fahéj 
1/2 teáskanál kardamom 
+ 100 ml tej, 1 csomag vaníliás cukor 
(Felét készítésük fahéjasra, másik felét pedig, mint nagymama, 
kenjük olajjal, szórjuk jó bőven cukrozatlan kakaóporral és cukorral, 
nálam jelenleg a barna cukor játszott az íz miatt 4-5 evőkanállal.)
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