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ATT BAKA
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Även om du mest är intresserad av recepten i 
boken ber jag dig att ägna en stund åt det här 
kapitlet. Särskilt avsnittet om degbearbetning. 
Lär du dig att arbeta dina degar väl vågar jag 
påstå att du alltid kommer att lyckas med ditt 
brödbak. Det största misstaget man gör när man 
bakar är att arbeta degen för lite. En deg som 
är färdigbearbetad skall vara som en otränad 
tjockmage. Elastisk men lite vobblig, om du 
förstår hur jag menar. 

Många av bröden i boken bakas med någon 
typ av fördeg eller surdeg. Det är inte så svårt som 
det kan verka. Det kräver bara lite framförhållning 
och tid, ungefär som när man lägger köttet i 
marinad kvällen före grillning. Häng inte upp dig 
på termer och metoder, det är ditt eget slutresultat 
som räknas. Var fl exibel, våga byta ut en råvara mot 
en annan och skapa på så sätt dina egna recept. 
Att baka är världens roligaste. Och jag lovar, det 
blir bara roligare ju mer man gör det ! 
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FORMA 
Att dela upp degen och baka ut den i olika former kallas 
på bagarspråk för att slå upp och riva den. Väg upp så stora 
bitar av degen som du anser blir lagom för dina bröd. Alla 
recept tål att prövas i nya former. Normalvikt för en limpa 
är 600–800 gram och för småbröd 80–100 gram.

Oavsett om du skall göra runda bröd eller avlånga 
bröd formar du de uppvägda degbitarna till bullar ge-
nom att vika in deg mot mitten, trycka till degen med 
handloven och samtidigt vrida den moturs. Det skall 
bildas en ytspänning på bullens översida. 

Om du skall göra avlånga bröd låter du bullarna vila 
en stund för att ”spänna av”. Sedan plattar du till dem 
lite, viker in en kant mot mitten och trycker till med 

handloven. Vik sedan degen ytterligare en gång och 
tryck till med handloven igen. Rulla försiktigt ut till ett 
jämnt bröd. Det bildas då en skarv i degen. Skarven 
kallas för verket på bagarspråk. Om du vänder verket 
nedåt under jäsningen och sedan vänder på brödet när 
det skall in i ugnen, kommer skarven att spricka upp på 
ett fi nt och naturligt sätt. Vill du ha en jämn yta jäser  
och gräddar du brödet med verket nedåt.

Om du vill garnera med frön eller mjöl gör du det 
när du format brödet. För att få frön att sitta kvar kan 
du spraya lite vatten på brödet och sedan doppa det i 
fröna. Lägg en hög med frön på bordet och var inte 
rädd för att trycka till.

Doppa bröden i topping 
innan du jäser dem. 
Spraya lätt med vatten 
på degen så fastnar 
toppingen bättre.

Runda bröd skall 
knådas så att en 
ytspänning bildas.
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Forma ett avlångt 
bröd genom att platta 
till degen. Vik ena 
kanten mot mitten …

… och tryck till med 
handloven. Vik degen 
en gång till, tryck åter 
till med handloven …

… och rulla försiktigt 
degen så att brödet 
får en jämn form.
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De här fi nfi na morgonfrallorna mättar bra. För att få variation 
kan du smaksätta dem med olika sorters frukt, färsk eller torkad. 
Bröden är perfekta att förbereda dagen före och låta jäsa i kylen 
över natten. Då kan du ha nybakade frallor även en alldeles 
vanlig vardagsmorgon . Vill du inte göra frallor kan du givetvis 
forma degen till avlånga bröd.

GROVA RÅGFRALLOR
15 frallor

Blanda samtliga ingredienser utom saltet och frukten. Arbeta 
degen i hushållsmaskin i ca 10 minuter, eller för hand minst 
dubbelt så länge. Tillsätt saltet och frukten och arbeta degen 
i ytter ligare 3–5 minuter. Låt degen vila i bunken i 30 minuter. 

Forma en lång rulle av degen och skär den i femton bitar. 
Doppa ena snittsidan av degbitarna i topping och lägg 
frallorna på två plåtar täckta med bakplåtspapper. Låt jäsa 
i ca 2 timmar i rumstemperatur eller i kylen över natten. 

Sätt ugnen på 250 grader. Om du har låtit frallorna jäsa i kylen 
över natten, tar du ut dem samtidigt som du sätter på ugnen. 
Känns de inte färdigjästa kan de behöva stå en halvtimme i 
rumstemperatur.

Ställ in frallorna i ugnen och grädda dem i 12–15 minuter.

Låt bröden svalna på galler.

450 g vatten

250 g rågsurdeg (se s 22)

10 g jäst

650 g vetemjöl med hög proteinhalt

125 g grovt rågmjöl

15 g brödsirap

20 g havssalt

100 g blötlagd torkad och hackad frukt, 
t ex mango, russin, aprikoser eller färsk 
hackad frukt (kan uteslutas)

pumpakärnor eller andra kärnor, frön
eller havregryn till topping

TIPS Om du inte vill grädda alla 
frallorna på en gång kan du spara dem 
ytterligare ett dygn i kylskåpet.

FRUKOST 
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48 MIDDAG 

2 avlånga bröd

Dag 1
Blanda alla ingredienser utom saltet. Arbeta degen i hushålls-
maskin i 10 minuter, eller för hand minst dubbelt så länge. 
Tillsätt saltet. Arbeta degen i ytterligare 5 minuter. Låt degen 
vila i bunken i 30 minuter.

Lägg degen i en oljad plastlåda med lock. Vik försiktigt – utan 
att trycka – ena sidan av degen mot mitten, därefter andra 
sidan för att slutligen vända på hela degen så att undersidan 
hamnar uppåt (treslag på bagarspråk). Låt degen jäsa i 
30 minuter och gör sedan om vik- och vändningsproceduren. 
Ställ in degen i kylen och låt den jäsa över natten.

Dag 2
Sätt ugnen på 250 grader.

Stjälp upp degen på mjölat bakbord och skär den i två delar 
med vass kniv på längden. Lägg försiktigt upp de två deg-
bitarna på plåt täckt med bakplåtspapper. De får plats bred-
vid varandra på samma plåt. 

Ställ in bröden i ugnen, stäng ugnsluckan och sänk genast 
temperaturen till 200 grader. Släpp ut ånga efter 20 minuter. 

Grädda bröden i ca 35 minuter eller tills brödens innertempe-
ratur är ca 98 grader. 

Låt bröden svalna på galler.

500 g vatten

100 g vetesurdeg (se s 22)

150 g rågsurdeg (se s 22)

5 g jäst

800 g vetemjöl med hög proteinhalt

20 g honung

30 g havssalt

BRUNKANS LJUSA

Det här lite syrliga, ljusa basbrödet med bra skorpa är en av 
våra storsäljare på bageriet. Det harmonierar med de fl esta 
maträtter och är lika gott nybakat som rostat och stekt. Doppa 
det gärna i olivolja med fl ingsalt till en härlig biff och en krispig 
sallad eller servera det till en mustig svampsoppa.
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3 eller 4 avlånga bröd

OLIVBRÖD

Ett härligt lite tätare bröd med fi n sälta som harmonierar med de 
fl esta maträtter från området runt Medelhavet. Olivoljan förstärker 
olivsmaken, och givetvis har det betydelse vilka oliver man 
väljer att blanda ned i degen. Jag föredrar kalamataoliver.

Blanda alla ingredienser utom saltet och oliverna. Arbeta 
degen i hushållsmaskin i 10 minuter, eller för hand minst 
dubbelt så länge. Tillsätt saltet. Arbeta degen i ytter ligare 
5 minuter. Blanda i oliverna. Arbeta in dem så att de fördelas 
jämnt i degen. Låt degen vila i bunken i 30 minuter.

Forma degen till tre eller fyra runda bullar och låt dem vila 
i 10 minuter. 

Platta till varje degbulle, vik upp en kant mot mitten och tryck 
till med handloven. Vik degen igen och tryck åter till med 
handloven. Rulla till jämna bröd. Mjöla en bakduk och lägg på 
ett bröd med verket (skarven) nedåt. Vik upp en bit tyg som 
avskiljare och mjöla innan du lägger på nästa bröd osv. 
Låt bröden jäsa i 2 timmar i rumstemperatur eller i kylen 
över natten.

Sätt ugnen på 250 grader och ställ in en tom plåt på nedersta 
falsen.

Stjälp upp bröden med verket uppåt på plåt täckt med bak-
plåtspapper. Ställ in plåten i ugnen och häll genast en kopp 
kallt vatten på den förvärmda plåten längst ned. Stäng ugns-
luckan och sänk temperaturen till 200 grader. Släpp ut ånga 
efter 20 minuter. 

Grädda bröden i ca 35 minuter eller tills brödens innertempe-
ratur är ca 98 grader.

Låt bröden svalna på galler.

400 g vatten

600 g vetesurdeg (se s 22)

15 g jäst

500 g vetemjöl med hög proteinhalt

400 g durummjöl

200 g fi nt rågmjöl

100 g olivolja

20 g havssalt

400 g svarta oliver av god kvalitet, 
urkärnade

TIPS Vill du få ytterligare smak på 
brödet kan du med fördel tillsätta färsk 
hackad basilika, lite lagrad ost eller 
hackade soltorkade tomater.
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1 bröd

När jag och min man för ett par år sedan hälsade på några 
goda vänner utanför Milano fi ck vi en focaccia som vi aldrig 
glömmer. Den var tunn och både krispig och mjuk på samma 
gång och den dröp av en supergod olivolja. Vi åt den som den 
var till ett gott vin – det blev middagen den dagen. Hemligheten 
bakom en god focaccia, förutom olivoljan, är att degen skall 
vara lös. Du skall nästan kunna hälla den ur bunken efter 
första vilan.

FOCACCIA

Blanda alla ingredienser utom saltet. Arbeta degen i hushålls-
maskin i 10 minuter, eller för hand minst dubbelt så länge. 
Tillsätt saltet och arbeta degen i ytterligare 5 minuter. 
Låt degen vila i bunken i 1 timme.

Olja ett bakplåtspapper och lägg det i en låg form, 30 x 30 cm 
eller 30 x 40 cm beroende på hur tjock focaccia du önskar. 
Häll över degen i formen, tryck ut den och gör små hål i den 
med fi ngertopparna. Ringla över olivolja. Vill du ha fyllning 
i focaccian lägger du på den nu. Strö över fl ingsalt och jäs 
brödet i formen i 1 timme.

Sätt ugnen på 250 grader. 

Ställ in brödet i ugnen och sänk genast temperaturen till 
200 grader. Grädda focaccian i 25–35 minuter beroende 
på hur tjock den är.

Låt focaccian svalna på galler.

400 g vatten

20 g jäst

30 g olivolja

400 g vetemjöl med hög proteinhalt

100 g durummjöl

10 g socker

15 g havssalt

Garnering:
olivolja

fl ingsalt 

Fyllning:
2 tunt skivade potatisar med skal på

1 liten tunt skivad fänkål

½ skivad rödlök
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