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Pinjebrød   
 

 

 

 

Fordej: Gæren opløses i vand og de andre ingredienser tilføjes. Blandes godt 
sammen i en høj cylinderform, fx et litermål. Sættes film over og stilles 
på køl til dagen efter. 

Dejføring og æltetid: Gæren opløses i vand og de øvrige ingredienser blandes i undtagen 
bacon, pinjekerner, salt og Zittauerløg. Dejen køres i æltekar i 4 min 
langsomt i 1. gear og 6 min hurtigt i 2. gear. Herefter tilsættes bacon, 
pinjekerner, salt og zittaurløg. Køres ca. 2 min hurtigt i 2. gear.  

Dejtemperatur: 27 °C 

Liggetid: 2 timer i fedtet beholder 

Dejvægt: 680 g 

Udbytte: 6,15 stk. 

 
 
 
 
 
Forsættes på næste side 

Fordej: 
332 g Durummel 
200 g Vand 

16,6 g Gær 
8,3 g Salt 
8,3 g Mørk malt (Harboes) 

 
Dejføring: 
996,5 g Vand 

830 g Durummel 
830 g Fuldkorns hvedemel 
565 g Fordej 
100 g Blød røre (Grønvang) 

50 g Gær 
38 g Salt 
25 g Mørk Sirup 
25 g Mørk Malt (Harboe) 

220 g Bacon 
145 g Pinjekerner 
720 g Zittaurløg 

   
Pynt:  
Fuldkornshvedemel 
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Pinjebrød (fortsat) 

 

Opslåning: Brødet tages op af den fedtede beholder, og vejes af på 680 g/stk. Virkes 
op, og ligger i 45 min. Der strøs fuldkornshvedemel ud på bordet. Brødet 
lægges oven på melet, og man trykker med en rullepind, ca. 2 cm. fra 
kanten, ned i brødet og ruller væk fra brødet. Denne proces gentages 2–
3 gange samme sted. Ligeledes skal du gøre dette 2 gange mere, så du 
har en trekant med ovale udspring. Sættes på en netplade og stilles i 
raskeskab.  

Raskning: 45 – 60 min. i raskeskab 

Ovn: Stikovn 

Indsætningstemperatur 285 °C med 20/40 sek damp 

Afbagningstemperatur: 230 °C  

Bagetid: Ca. 30 min - spjæld trækkes efter 25 min 

 

http://www.danmarksbedste.info/

