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1 stort brød bagt i stentøjskokotte (36 cm)

Dejen er velegnet både til æltning i hånd og på 
maskine 

Dej:
1000 g stenkværnet fint sigtet Ølandshvedemel
ca. 720 g vand 
10 g gær
20 g salt

Gæren smuldres fint i melet, salt og vand 
tilsættes, og dejen blandes og æltes til den er 
blank og smidig. Afslut æltningen med at folde 
og forme dejen til en kugle som lægges til 
hævning i skålen – et lunt sted eller køligt natten 
over - tildækket med film eller viskestykke. Lad 
dejen hæve til dobbelt størrelse. 

Skrab dejen ud på et meldrysset bord. Afgas den let, fold og form den til en oval kugle, som lægges ned i 
den let oliesmurte stentøjskokotte. Drys evt. dejens overside med lidt mel og snit dejen med en skarp 
kniv. Læg låget – som også er ganske let smurt med olie – på, og sæt kokotten på en bageplade midt i en 
kold ovn med det samme. Sæt ovnen på 200 grader almindelig varme. Bag brødet i kokotten i 1 time og 
15 minutter. Tag så låget af og bag videre i 10 minutter. Herefter tages brødet ud af kokotten og bages 
fritstående i ca. 5 min eller indtil det lyder dejlig hult når du banker med knoen på brødets underside. 
Afkøles på rist. 

Tip: Du kan også tilsætte 100 g blandede solsikke- og græskarkerner til dejen - eller 100 g hakkede 
hassel- eller valnødder. Det giver en helt anden smagsoplevelse uden de store ekstra anstrengelser!

Den helt basale dej læg!r ryg til et utal af 
udformnin!r - f"t#ående brød, boller og #ykker, 
formbrød eller brød bagt i en #entøjskoko%e som 
her. En ting er sikke&: dejen slår al'ig fejl, når 
bare man mod#år f"#elsen og ikke kommer mere 
mel i dejen - selv om den kl(trer til hændern) 
Rigtig god fornøjelse :-)

Det basale brød - bagt i stentøjskokotte


