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Brödpinnar
Se recept på nästa uppslag.

Stenugnskaka
Se recept på nästa uppslag.
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Brödgåvasom
Traditionen att ge bröd och salt som 
   inflyttningsgåva är flera hundra år. 
I gåvan finns djup symbolik –  bröd ska aldrig saknas i huset och 
     saltet bär magiska egenskaper som skyddar mot onda makter. 
     
                           av AnnA KArlsson och JohAnnA strAnd foto tIInA tAhvAnAInen
 

ge bort ett bröd
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stenugnsKAKA
5–6 platta brödkakor
Tid: 3 timmar och 30 minuter

Det här grova brödet går givetvis utmärkt att 
grädda i vanlig ugn också. 

steg 1:
5 dl fingervarmt vatten
25 g färsk jäst
1 msk brödsirap
50 g (1 dl) rågsikt
150 g (2 1/2 dl) grahamsmjöl

Blanda dessa ingredienser och låt bubbla 
upp i bunken i cirka en timme.

steg 2:
tillsätt:
1 1/2 msk salt
2 1/2 msk kallpressad rapsolja
200 g (ca 3 1/3 dl) grahamsmjöl
300 g (5 dl) vetemjöl special

När du gjort steg 1 och 2, lägg degen i deg
blandare och kör cirka 15 minuter. Degen ska 
vara smidig men ganska lös. Lägg över degen 
i oljad bunke med lock. Oljan gör att degen 
släpper lätt när du ska hälla ut den på bakbor

det. Låt vila 30 minuter. 
Dela till bollar på cirka 200 g, det blir 5–6 
stycken. Kavla ut varje boll till en platt run
del. Degen är lös, så enklast är att kavla di
rekt på bakplåtspappret med mycket mjöl på 
degkakan. 

Låt jäsa minst en timme. Sätt ugnen på 
280° och grädda i 5–10 minuter. Låt svalna 
under duk. 

BrödpInnAr
36 pinnar
Tid: 1 timme och 30 minuter

Om du ändå bakar ett enkelt vitt bröd är det 
lätt att baka ut lite av degen till smala pinnar, 
pensla med vatten eller ägg och strö valfria 
frön och salt över. Eller använd det här re
ceptet.

25 g jäst
1 1/2 dl ljummen mjölk
25 g rumsvarmt smör
1/2 tsk hjorthornssalt
1 tsk salt
2 tsk socker
1 ägg
100 g ost, smakrik och riven
5–6 dl vetemjöl

till pensling: 
vatten
flingsalt 
sesamfrö

Rör ut jästen i mjölken. Tillsätt smör, hjort
hornssalt, salt, socker, ägg, ost och det mesta 
av mjölet. Arbeta degen smidig. Täck över 
degen och jäs cirka 30 minuter. Ta upp degen 
på bakbord. Knåda lätt, tillsätt lite mer mjöl 
om degen är kladdig. Dela degen i tre delar 
och varje del i 12 småbitar. Rulla till smala 
pinnar, ungefär 20 centimeter långa. 

Lägg på plåt och jäs ytterligare en halvtim
me. Pensla med vatten, strö över flingsalt och 
sesamfrö, grädda i 175° cirka 15 minuter.

rågBItAr
15–20 mindre bröd 
Tillagningstid: 3 timmar och 30 minuter

Brödmalt är inte alltid så lätt att hitta. Får du 
inte tag på brödmalt, använd brödsirap istället 
för vanlig mörk sirap och tillsätt extra mjöl.

250 g (ca 3 1/2) rågkross
5 dl vatten, fingervarmt
300 g (6 dl) grovt rågmjöl 
(+ 60 g om brödsirap används) 

ELLE mat & vin 6/14 ELLE mat & vin 6/14

250 g (5 dl) speltmjöl
60 g vörtmix
1 1/2 msk salt
25 g färsk jäst
3 msk mörk sirap
ytterligare cirka 4 dl vatten (degen ska 
vara kladdig men formbar)

Koka upp 5 dl vatten och tillsätt rågkross. 
Rör om, låt kallna och svälla i en timme.

Tillsätt övriga ingredienser, dosera vattnet 
och bearbeta i maskin i 15–20 minuter. Låt 
vila i en timme. Strö ut rikligt med rågmjöl 
på bakbordet. Häll upp degen på bakbordet 
och baka ut platta små avlånga kakor med 
handen. Använd mycket rågmjöl även till ut
bakningen! Jäs en timme på plåt under hand
duk, nagga med gaffel och grädda i 230–250° 
cirka 12 min eller tills bröden mörknat och 
fått yta. 

BondKAKor
30–40 kakor
Tid: 30 minuter

Klassiska kakor som går snabbt att baka och 
älskas av alla!

300 g smör, mjukt

3 1/2 dl strösocker
2 msk mörk sirap
360 g (6 dl) vetemjöl
2 tsk bikarbonat
100 g hackad mandel

Sätt ugnen på 180° . Vispa smör, socker och 
sirap luftigt. Tillsätt mjöl, bikarbonat och 
hackad mandel. Vispa eller knåda till en smi
dig deg. Forma bollar och platta ut på smörad 
plåt. Grädda tills kakorna är gyllenbruna och 
köket doftar smörkola. 

sIrApslImpA
2 limpor
Tid: 4 timmar 

Sött, fluffigt och gott. Skär tjocka skivor och 
servera med hemkärnat smör och en god ost!

25 g färsk jäst
5 dl fingervarmt vatten
200 g (2 1/2 dl) farinsocker
1 msk salt
1 ägg
350 g (7 dl) grovt rågmjöl
550 g (ca 9 dl) vetemjöl
mörk sirap och starkt kaffe 
(till pensling)

Rör ut jästen i fingervarmt vatten. Tillsätt 
socker, salt och ägg. Blanda i mjölet. Arbeta 
kraftigt i degblandare i 15 minuter. Jäs cirka 
2 timmar. 

Häll upp på rikligt mjölat bakbord, dela 
degen i två delar och knåda för hand med 
mjölade händer. Lägg upp i brödform eller 
forma runda bröd direkt på bakplåtspapper. 
Sätt ugnen på 180°. Låt jäsa ytterligare 30 mi
nuter under bakduk. Före gräddningen pens
las brödens yta med en blandning av hälften 
starkt kaffe, hälften mörk sirap. 

Pensla gärna på mer sirapsblandning under 
gräddning. Grädda cirka 45 minuter. Pensla 
ytterligare sirapskaffe precis då bröden tagits 
ut ur ugnen.

Rågbitar

Bondkakor

Sirapslimpa

Örtsalt

Örtsalt
Hemligheten bakom ett riktigt gott, hemlagat örtsalt är att låta saltet dra vätska och smak ur kryddorna. Mjuka stjälkar, som koriander eller persilja, åker med i saltet. Timjan och andra örter med grov stjälk behöver repas. 

Mixa ett par deciliter grovt salt med några rejäla nävar färska kryddor och smaksättare. Bred sedan ut på bakplåtspapper att torka, 2–3 dagar i rumstemperatur eller på låg värme i ugn med luckan på glänt så att fukten kan slippa ut. Använd riktigt grovsalt, flingsaltet har för tunna flarn och blir till pulver i mixern.

gremolAtAsAlt
rivet skal från 2–3 citronerfärsk persilja
vitlök

tomAtsAlt
tomat (endast köttet, inte frön) timjan

rosmarin
basilika
vitlök

FänKålssAlt
gräslök
dragon
fänkålsfrön


