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Valhalla   
 

 

 

 

Surdej/poolish Det hele røres godt sammen, så der ikke er mel klumper i. Står 60 min i 
bageriet, derefter på køl til næste dag.  

Karamel: Sukkeret og smørret bliver varmet op til det er en masse, og har en god 
brun farve. Fløden bliver hældt i stille og roligt i mens der røres til. 
Karamellen er færdig når den har en god cremet konsistens 

Dejføring og æltetid: Alt bliver æltet sammen undtagen karamellen og Mjød. 
Karamellen og mjøden bliver kørt i dejen efter 4 min i 1. gear. Dejen 
kører 6 min mere i 1. gear. Derefter 6–8 min i 2. gear.  
Dejen skal have samlet sig om dejkrogen. 

Dejtemperatur: 25 °C 

Liggetid: 2 timer i bakke 

Dejvægt: 700 g 

Udbytte: 5 stk. 

 
Forsættes på næste side 
 

Surdej – poolish: 
500 g Fransk hvedemel 
500 g Vand 

10 g Salt 
10 g Gær 

 
Karamel: 

250 g Fløde 
250 g Sukker 
250 g Smør 

 
Dejføring: 

300 g Græskar kerner 
600 g Vand 

36 g Gær 
45 g Salt 
54 g S-500 (Puratos) 

300 g Karamel 
300 g Mjød 
400 g Poolish 
300 g Ølands hvede 

1.300 g Fransk Hvedemel 
   

Pynt:  
Rugsigte drysses ud over brødet 
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Valhalla (fortsat) 
 

Opslåning: Brødet bliver vejet af og virket let op. Ligger i 15 min. inden opslåning.  
Dejen bliver rullet ud til en pølse. Pølsen skal være tykkest i midten og 
tyndest ude i enderne, så tager man en pind og trykker den ned i midten 
af dejen på langs, så dejen deler sig.  
Derefter bøjes dejen sammen så begge ender rør hinanden. Så tages den 
ene side, og lægges over og under den anden. Dette gentages 1–2 gange 
mere.  

Raskning: Efter opslåning stilles brødet i køleskabet natten over 

Inden afbagning: Inden afbagning stilles brødet i et stik med en pose om, i en times tid 

Ovn: Herdovn 

Indsætningstemperatur 200 °C med 10 sek damp 

Afbagningstemperatur: 200 °C 

Bagetid: 35 min - spjæld åbnes efter 30 min 
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