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Det är väldigt enkelt att baka med surdeg. Man blandar mjöl och 
vatten och låter det stå några dagar. Sedan kan man baka under
bara bröd med surdegen som enda jäskraft. Men det är också ett 
mysterium. En surdeg kan bete sig på det mest oberäkneliga vis, 
och det tar ett tag innan man blir vän med den. I den här boken 
ger jag mina bästa tips på hur man startar sin surdeg och sedan 
bakar med den, hur ofta man bör mata den och vad man gör när 
den börjar lukta målarfärg, för det kommer den att göra.

Jag älskar att baka bröd därför att det inte är förutsägbart. Man 
måste hitta en känsla för degen och brödet. Jag tycker sällan att 
det är 20 gram mer eller mindre surdeg som avgör hur ett bröd 
blir, utan hur degen jäser, hur man bakar ut den och om ugnen är 
riktigt het när man sätter in brödet. Det är nog därför många ba
gare jag pratat med är så generösa med sina recept; hemligheten 
sitter inte i receptet, utan i bageriets väggar och bagarens händer.
Mitt bästa tips för att hitta känslan är att titta på degen när den 
blandas, lukta och smaka på den, att känna försiktigt på degen 
när den jäser och att se vad som händer de första minuterna i  
ugnen. Till slut ser man sambanden mellan den speciella konsi
stensen på degen och de stora bubblorna i den första smörgåsen 
med smältande smör på. 

I boken finns 23 recept på bröd med surdeg. Ljusa och mörka, 
hårda och mjuka, syrliga och milda. Hoppas du hittar några du 
tycker om. Jag gillar dem allihop.

Martin

Förord
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För att baka med surdeg behöver man först och främst en surdegs
grund. En sådan får man genom att blanda mjöl och vatten som 
får stå några dagar. När man väl har fått fart på surdegsgrunden 
behöver man inte göra en ny, utan man får mer bara genom att 
mata den med mjöl och vatten. En surdegsgrund förvarar man 
enklast i kylskåpet och om man matar den med jämna mellanrum 
kan den hålla hur länge som helst. Det går också bra att spara 
surdegen torkad eller fryst.

När man väl ska baka kan man göra på olika vis. Antingen tillsät
ter man jäst, och använder då surdegen endast för smakens och 
karaktärens skull, eller så har man surdegen som enda jäsnings
medel. Då är det viktigt att surdegen är pigg och aktiv. De flesta 
bröd i den här boken börjar med att man blandar surdegsgrund, 
mjöl och vatten i en bunke som får stå 8–10 timmar. Därefter gör 
man själva degen genom att tillsätta mer mjöl, vatten och salt.

Till bröden i den här boken används två olika sorters surdeg, 
rågsurdeg och vetesurdeg. Dessutom finns det recept på hur man 
kan baka med vildjäst som man gör på torkad frukt.

Om surdeg 

Baguetter på jäsning håller formen i en veckad handduk.
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slösaktigt, men det är ett bra sätt att hålla sin surdeg i trim.
Ibland går det mer än en vecka mellan matningarna, men det är 
sällan någon katastrof. Det tar ganska lång tid innan surdegen 
dör, däremot kan den liksom komma ur form, bli alltför sur till 
exempel. Har den stått lite väl länge kan man upprepa processen, 
hälla ut – mata, några gånger så är den snart bra igen. 

proportioner för matning 
Rågsurdeg: 100 g (1 dl) vatten till 60 g (1 dl) rågmjöl  
Vetesurdeg: 100 g (1 dl) vatten till 100 g (1 ½ dl) vetemjöl special 

Så här gör jag, men man kan förstås hålla liv i sin surdegsgrund 
på en mängd olika sätt. Man kan också ha andra proportioner 
på mjöl och vatten, vissa föredrar till exempel en mycket fastare 
surdeg. 

Om man bakar väldigt sällan med sin surdeg kan man torka eller 
frysa den. Jag tycker det är praktiskt att torka den eftersom den 
då går fint att ta med på resan eller skicka till en kompis långt 
borta. För att torka surdegsgrunden gör jag så här (fungerar med 
både råg och vetesurdegsgrund):

Blanda lika delar surdegsgrund och mjöl till en hård deg och platta 
ut den på en bit bakplåtspapper. 75 gram surdeg och 75 gram mjöl 
blir en kaka stor som en grytlapp, tjock som ett Mariekex. Lägg 
papperet med kakan på en tidning eller en handduk och låt torka   
några dagar. Den ska bli helt torr. Dela i mindre bitar och förvara 
i en burk.

När du vill aktivera surdegen smular du ner ett litet surdegskex 
i en kopp och fyller på med varmt vatten så att smulorna täcks. 
Efter ungefär 20 timmar bör den ha vaknat. Då matar du den med 
mjöl och vatten, och vips så har du en bra surdegsgrund.

När vetesurdegen kommit igång är den trögflytande och lite 
dallrig i konsistensen. Ska du inte baka med den precis då, 
skjutsa genast in den i kylen.



16 17

Baka med surdeg 
De flesta recept i den här boken börjar på samma sätt. Man blan
dar surdegsgrund med mjöl och vatten och låter blandningen stå 
över natten. Surdegsgrunden tar man direkt ur burken som man 
har i kylskåpet. Det gör ingenting att den är kall, det kompense
rar man lätt genom att använda ljummet vatten. Att man får fart 
på surdegen i det här steget är en förutsättning för att det ska jäsa 
när man sedan gör den riktiga degen. En bra surdeg känns igen på 
att den är luftig och bubblar friskt och att den smakar och doftar 
syrligt. Rågsurdeg brukar i konsistensen påminna om choklad
mousse, en vetesurdeg ska också vara bubblig och lite dallrig i 
konsistensen. 

Man kan säga att det finns två krafter i surdegen, en som gör 
brödet syrligt och en som får brödet att jäsa. När surdegen tar 
fart kommer jäskraften först, sedan utvecklas syran. En surdeg 
som står en längre tid blir alltså allt surare, men den tappar sin 
jäskraft. Därför gäller det att baka med surdegen när den har en 
bra balans. 

I recepten skriver jag bara att surdegen ska stå över natten, vilket 
ju är en ganska luddig tidsangivelse. Men precis hur lång tid det 
tar varierar, och man får prova sig fram tills man hittar en tid som 
passar i ens eget kök. Mina surdegar brukar vara färdiga efter 8 till 
10 timmar. Vill jag inte baka just då klarar de sig i kylen flera tim
mar till.

En nyblandad rågsurdeg (överst) och 
en som är färdig att baka med.

Undrar man om surdegen 
är igång är den förmodli-
gen inte det. Det är som 
när man är kär; är man 
det så vet man. 
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Det är inte alltid som degen jäser som man tänkt sig, och det finns 
en risk att man kan bli en ganska enslig figur om man inrättar 
sitt liv efter när degen behöver pysslas om. Men det finns sätt att 
anpassa degen till ditt liv istället för att låta ditt liv anpassas av 
degen. Att skynda på en jäsande deg är sällan lyckat. Visserligen 
kan en deg jäsa snabbare i varmare omgivning, men en deg som 
jäser alltför varmt alltför länge kan kollapsa totalt och bli omöjlig 
att baka med. Däremot kan man enkelt förlänga jästiden genom 
att ställa degen kallt. Istället för att baka ut en deg på kvällen, kan 
man knåda ihop den en gång och sedan ställa den att jäsa i kylskå
pet över natten. Många gånger blir det också ett godare bröd.

2 stora formbröd 

dag 1, kväll

surdeg:
100  g (1  dl) rågsurdegsgrund
300  g (3  dl) ljummet vatten
180  g (3  dl) rågmjöl

skållning:
200  g (2 ½ dl) rågkross
300  g (3  dl) kokhett vatten

Blanda surdegsgrund, vatten och mjöl i en rymlig bunke. Täck 
med plastfolie och låt stå på ett varmt ställe över natten, gärna 
runt 22–24 grader.

Russin och solros 

F

Har du en liten bunke, 
halvera receptet. Det här 
är en riktigt stor deg.
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dag 2 , morgon

surdegen från gårdagen
300 g  (3  dl) vatten
700 g  (12 dl) vetemjöl special
2o g  (1 msk) salt

Blanda samman alla ingredienser utom saltet och kör 8 minuter  
i degblandare (5 minuter på låg hastighet och 3 minuter med lite 
mer fart). Tillsätt salt och kör ytterligare 2 minuter.

Smörj en plastlåda med raps eller annan neutral olja, lägg över 
degen i lådan och sätt på locket. Markera gärna på lådan var degen 
befinner sig, så har du koll på hur den jäser. Låt degen jäsa tills den 
uppnått dubbel storlek, vilket kan ta 3–5 timmar. Under tiden 
den jäser viker du ihop degen två eller tre gånger där den ligger 
i lådan. Första gången efter 1 timme, därefter med 30 minuters 
mellanrum. Med blöta händer viker du degen från vänster in mot 
mitten, och från höger mot mitten, uppifrån och nedifrån. Det är 
inte så noga hur det går till, bara man känner att degen spänns.

Stjälp upp degen på ett mjölat bakbord, strö på lite mjöl och dela 
den i sex bitar. Rundriv bitarna (se sidan 98), låt vila 20 minuter 
och rulla till baguetter (se beskrivning på sidan 99). Låt jäsa tills 
degen inte genast fjädrar tillbaka när du trycker på den, det kan ta 
1–2 timmar.

Sätt ugnen på 275 grader i god tid. Placera en plåt eller en baksten 
i mitten av ugnen och en oöm plåt på nedersta hyllan.

När baguetterna jäst klart sätter du in dem i ugnen (om inte alla 
får plats kan några vänta i kylskåpet) och lägger några isbitar på 
den nedre plåten. Efter 10 minuter vädrar du ur ugnen genom att 
öppna och stänga luckan. Upprepa vädringen några gånger under 
bakningen. När baguetterna fått ordentligt med färg tar du ut 
dem, det brukar ta 15–20 minuter.

Du kan även baka ut  
baguetterna i baguette-
plåtar, se sidan 88.
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Det här brödet är inspirerat av hur bagaren Erik Olofsson bakar 
sina gotlandslimpor. Egentligen finns det ingen anledning att 
göra ett nytt recept, Eriks gotlandslimpa är fulländad men jag  
har ändå inte kunnat låta bli att göra en egen variant. Den är inte  
godare, men den är annorlunda. Det som skiljer mitt och Eriks 
bröd åt är framför allt två saker, jag bakar det utan jäst och sirap.

4 små bröd 

dag 1, kväll

surdeg:
100 g  (1  dl) rågsurdegsgrund
300 g  (3  dl) ljummet vatten
180 g (3  dl) rågmjöl 

skållning:
15 g  (1  påse) hela torkade pomeransskal
400 g  (4  dl) kokande vatten
200 g  (3 ½ dl) rågsikt

Blanda surdegsgrund, vatten och mjöl i en rymlig bunke. Täck 
med plastfolie och låt stå på ett varmt ställe över natten, gärna 
runt 22–24 grader.

Koka pomeransskalen cirka 30 minuter. Skär bort det vita luddet 
på insidan och strimla och hacka sedan skalen. Undvik större 
bitar eftersom skalen är väldigt beska. Koka upp vattnet till 
skållningen och rör ner rågsikten. Tillsätt de hackade pomerans

Gotlandslimpa 

F

Det är lite pyssel med 
pomeransskalen, men det 
är värt allt besvär. Använd 
inte malen pomerans.
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Blanda alla ingredienser och kör 10 minuter i degblandare (5 mi
nuter på låg fart och 5 minuter lite snabbare). Degen ska vara 
ganska kladdig men ändå ha bra spänst. Täck bunken med plast 
och låt jäsa tills degen uppnått dubbel storlek, eller närapå. Det 
kan ta 3–5 timmar.

Stjälp upp degen på ett mjölat bakbord och dela den i tre bitar. 
Rundriv degbitarna (se sidan 98) och lägg dem med skarven 
uppåt i en mjölad jäskorg. Låt jäsa 1 ½–2 timmar. Sätt ugnen på 
275 grader i god tid med en plåt eller baksten i mitten och en oöm 
plåt på nedersta hyllan.

Vänd upp bröden på ett bakplåtspapper och gör ett eller flera 
snitt. Sätt in bröden i ugnen och lägg några isbitar på den nedre 
plåten. Sänk genast temperaturen till 250 grader. Efter 15 minu
ter sänker du till 200 grader. När bröden stått inne totalt 30–35 
minuter är de klara (innertemperatur 98 grader). Låt dem svalna 
på ett galler.

Den här degen går även 
bra att baka ut som got-
landslimpan på sidan 51.
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8 g  (2 tsk) hel kardemumma
50 g mandelmassa 

Blanda samman fyllningen, men håll mandelmassan utanför. 
Stjälp upp degen på ett mjölat bakbord och dela den i fyra bitar. 
Kavla ut bitarna en och en, bred på rikligt med fyllning och lägg 
på en del av mandelmassan. Vik ihop degen och skär den i cirka 
åtta smala strimlor. Rulla ihop strimlorna till en knut och lägg  
på ett bakplåtspapper. Täck med handduk och låt jäsa ungefär  
2 timmar. Låt dem ta sin tid, det är viktigt att man ser att de jäst 
ordentligt. Sätt ugnen på 275 grader i god tid. 

1 ägg
40 g (2  msk) vatten
6 g  (1 tsk) salt 
mandelflarn  

Blanda ägg, vatten och salt och pensla på bullarna. Strö på lite 
mandelflarn och sätt in den första plåten i den heta ugnen. Låt 
dem stå inne i cirka 15 minuter, eller tills de fått fin färg. Ta ut 
bullarna och låt svalna på ett galler under en bakhandduk.




