Speltbrood met BackNatur Ferment
(bakken zonder bakkersgist)

RECEPTEN
Recept ZUURDESEM:

200 gram

BIO-roggemeel (100% roggemeel geef het beste resultaat, kan vervangen worden
door 100% tarwe-volkoren of 100% spelt-meel).

260 gram

water (40°C)

20 gram

BackNatur Ferment

Recept EINDDEEG:

440 gram

ZUURDESEM

220 gram

BIO-speltbloem (of BIO-tarwebloem)

70 gram

BIO-roggemeel

90 gram

water (30°C)

9 gram

zeezout

VERWERKING
ZUURDESEM
Meng, met een klopper, het BackNatur Ferment met het water (WARM! 35-40°C) en voeg het meel
toe. Meng dit tot een homogene massa en laat afgedekt rusten voor 24 uur op een warme plaats (2630°C).
Na 24 uur zullen er belletjes aan het oppervlak staan.

EINDDEEG
Zeef het BIO-spelt volkoren en gebruik enkel het bloem deel (de zemelen kan je gebruiken voor het
ontbijt of in soep), voor 200 gram speltbloem heb je ongeveer 250 gram granen nodig.
Doe de speltbloem en het roggemeel in een fontein op tafel, giet het water in het midden samen met
het voordeeg. Het zout leggen we net buiten de fontein.

Kneed het deeg voor 12 minuten met de hand of met een kneder op laagste versnelling
(Kenwood/Kitchen Aid op snelheid 3 met haak).
Ideale temperatuur na het kneden is 24°C!

Leg het deeg, na het kneden, in een plastic of glazen kom en plaats deze afgedekt op een warme (2628°C) plaats voor 2 uur.
TIP: plaats een glas kokend water in je microgolf, zet het deeg erbij in een plastic kom en sluit de
deur. Op deze manier heb je een warme kamer.

Haal het deeg voorzichtig uit de plastic kom en leg deze op een bebloemd oppervlak. Vorm nu heel
voorzichtig, je wil alle lucht in het brood houden, het deeg tot een mooie bol.
Bebloem een rijsmandje met spelbloem en leg het brood, met het slot naar boven, in het rijsmandje.
TIP: leg eerst een handdoek of deegdoek in je rijsmandje, bebloem en leg het brood erin.

Laat rijzen voor 80 minuten op kamertemperatuur.

BAKKEN
Verwarm de oven tot 250°C (indien je oven tot 230°C gaat neem dan 230°C).
Neem een gietijzeren pot met deksel of een vuurvaste schaal met deksel die groot genoeg is voor je
brood en plaats deze IN de oven (de pot moet even warm hebben als je oven).
Maak nu enkel insnijdingen in een bakpapier zodat deze mooi in de pot kan vallen. De insnijdingen
mogen niet verder komen dan de omtrek van je rijsmandje.

Leg het papier op het rijsmandje/brood, leg je hand erop en draai voorzichtig om.
Haal het rijsmandje (en eventueel je handdoek) van het brood.

Maak insnijdingen in je brood.
Haal de gietijzeren pot uit de oven (opgelet WARM) en leg het brood voorzichtig in de pot.
Plaats het deksel op de pot en zet de pot in het midden van de oven.

Verlaag de temperatuur van de oven naar 220°

Na 25 minuten haal je de pot uit de oven, haal je het brood uit de pot en plaats je deze op een grill of
bakplaat.
Zet het brood terug in de oven en bak voor 20-25 minuten op 200°C

Na het bakken laat je het brood minstens 2 uur afkoelen vooraleer aan te snijden. Afkoelen doe je
het best op een grill.

