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Iblødsætning: Blandes sammen, en time i bageriet derefter på køl natten over 

Polish: Blandes sammen, på køl natten over 

Dejføring: Alle ingredienser vejes af og kommes i æltekaret.  

Æltetid: Køres 10 min i første gear og 5 min i andet gear.  

Dejtemperatur: 26 °C 

Liggetid: 1½ time i bakke 

Dejvægt: 800 g 

Udbytte: 9 stk. 

 

 

 

Fortsættes på næste side 

Polish (laves dagen før): 
400 g Italiens fuldkornsmel 
200 g Fransk hvedemel 
600 g Vand 

12 g Gær 
 
Iblødsætning (laves dagen før): 

700 g Mørk øl 
500 g Poppet durumkerner 

 
Dejføring: 

1200 g Iblødsætning 
15 g Gær 
30 g S 500 

700 g Friskkværnet ølandsmel (hele 
kerner) 

1500 g Fransk hvedemel 
800 g Farina fuldkorns Manitoba fra Casa 

Italia A/S  
1200 g Polish 
1500 g Vand 

45 g Salt 
   

Pynt: 
Rugmel 
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Opslåning: Når de har lagt 1½ time i bakken kommer dejen ud på bordet, vejes af og 
virkes let op. Ligger herefter 20 min under en plasticpose, hvorefter de 
laves lange. Så laves et omvendt s, så kommes den nederste bue op over 
den øverste lag dej. Derved får man en ende, der peger til venstre og en 
der peger skrå ned. Så tages den der er til venstre og kommes ned i 
hullet mod venstre og den anden ende tages og køres rundt så enden 
kommer op af hullet i den anden ende. Kommes på blanke plader med 
durum og drysses med rugmel og på køl. 

Raskning: I køler natten over 

Afbagningstemperatur: Indsætning 185 °C - afbagning 185 °C i herdovn 

Damp: 10-15 sek. 

Bagetid: 45 min - spjæld trækkes efter 25 min. 
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