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Dalehvede m Svedjerug   
 

 

 

Fordej: Surdejsstarteren er lavet over 14 dage i forvejen. I en proces der er 
gentaget dagligt til ”massen” begynder at dufte af øl, og have lette 
bobler på toppen. 

Iblødsætning: Ingredienserne blandes løsligt, og stilles tildækket ved 18 °C i maks. 12 
timer. Der skal til opskriften kun bruges 200 g surdej. Det er vigtigt at 
lave mere end man skal bruge pga. PH-værdien. 

Dejføring og æltetid: Alle ingredienserne tilføres og køres på rørekedel ved 45 % hastighed af 
to omgange med 10 min. Pause ca. 8 min. Eller til dejen trækker 
glutentråde. Dette kan variere efter meltype og hvor i landet kornet er 
blevet dyrket. 
 
Når dejen trækker glutentråde, kommes massen i en olismurt beholder 
og dækkes til med plastpose eller låg i ca. 1-2 timer eller til dejen har 
rasket 10 %. 

Dejtemperatur: 27 °C 

Liggetid: 2 timer 

 

 
Fortsættes på næste side 

Hvedesurdej (er lavet i forvejen): 
100 g Sigtet hvedemel 
100  g Fuldkornshvedemel 
200 g Vand 

 
Iblødsætning (laves max 12 timer før brug): 

100 g Hvedesurdej 
225 g Økologisk sigtet hvedemel 
225 g Økologisk fuldkorns hvedemel 
450 g Koldt vand 

 
Dejføring: 

200 g Hvedesurdej 
750 g Koldt vand 
500 g Fin sigtet hvedemel 
400 g Sigtet Stenformalt Dale-hvede 

100 g 
Fuldkorn Stenformalet 
Svedjerug 

22 g Groft salt 
2 g Øko raps olie 

   
Pynt: 
Spelt og rugflager (øko) 
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Dejvægt: 980 g 

Udbytte: 2 stk. 

Opslåning: Foldes til fast bolle og rasker 10 min under klæde. Foldes igen efter 
ønsket form og placeres i hævekurv drysset med majsmel med lukningen 
opad. Dækkes med klæde eller ”plastpose”. 

Raskning: Raskes mellem 1-2 timer ved stuetemperatur til dejen opnår 35 %. 
Sættes på køl i 16 timer 

Inden afbagning: Bages direkte 

Ovn: Træfyret Stenovn 

Afbagningstemperatur: 250 °C -275 °C  

Bagetid: 25 min. 
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