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INFORMATION

instruktioner

Ekologisk blandning till saftiga, rustika 
bullar eller bröd.

Rör ut jästen i vattnet. Använd din degblandare. 
Blanda brödblandningen på låg hastighet. Låt 
vila i 20 minuter. Fortsätt därefter i 3-4 minuter 
på hög hastighet. Låt degen jäsa i kylskåpet över 
natten eller i minst 6 timmar. Knipsa av degen i 
12 rustika bitar och baka direkt på 220°C i ca. 15 
minuter. 

Tillsätt 25 g jäst och låt degen vila i ca. 1 
timme till dubbel storlek, innan styckena 
bakas.

Blandningen kan användas till många typer 
av bröd. Tillsätt russin eller tranbär. Strö med 
frö eller kärnor, eller prova ett grytbröd.

1 paket brödblandning

10 g jäst

430 g vatten

EKOLOGISKA 
MALTBITAR

du behöver

KALLJÄSA 

JAG HAR INTE TID ATT KALLJÄSA

BAKTIPS

MED RÅG- OCH MANITOBAMJÖL

INFORMATION

instruktioner

Ekologisk blandning till saftiga, rustiga 
bullar eller bröd.

Rör ut jästen i vattnet. Använd din degblandare. 
Blanda brödblandningen på låg hastighet. 
Låt vila i 20 minuter. Fortsätt därefter i 3-4 minut-
er på hög hastighet. Låt degen jäsa i kylskåpet 
över natten eller i minst 6 timmar. Knipsa av de-
gen i 12 rustika bitar och baka direkt på 220°C i 
ca. 15 minuter. 

Tillsätt 25 g jäst och låt degen vila i ca. 1 
timme till dubbel storlek, innan styckena 
bakas.

Blandningen kan användas till många typer 
av bröd. Rulla styckena i frö och kärnor. 
Forma till små baguetter eller gör ett helt 
bröd.

1 paket brödblandning

10 g jäst

380 g vatten

EKOLOGISKA 
GRÖTBITAR

du behöver

KALLJÄSA 

JAG HAR INTE TID ATT KALLJÄSA

BAKTIPS

MED SPELTMJÖL AV FULLKORN



INFORMATION INFORMATIONINFORMATION

instruktioner

instruktioner

instruktioner

Ekologisk blandning till saftiga, rustiga 
bullar eller bröd.

Ekologisk blandning till saftiga, rustiga 
bullar eller bröd.

Ekologisk brödblandning till saftiga, ljusa 
bullar och bröd

Rör ut jästen i vattnet. Använd din degblandare. 
Tillsätt brödblandningen och knåda i ca 10 mi-
nuter. Fördela degen i en 1,5 liters brödform. Tryck 
ut den ordentligt i kanterna och jämna ut ovans-
idan. Strö ev. med frö eller kärnor. Täck formen 
med plastfolie eller en fuktig handduk. Låt degen 
jäsa i kylen 12 till max 16 timmar. Baka på 175°C i 
60 min.

Rör ut jästen i vattnet. Använd din degblandare. 
Tillsätt brödblandningen och knåda i ca 10 mi-
nuter. Fördela degen i en 1,5 liters brödform. Tryck 
ut den ordentligt i kanterna och jämna ut ovans-
idan. Strö ev. med frö eller kärnor. Täck formen 
med plastfolie eller en fuktig handduk. Låt degen 
jäsa i kylen 12 till max 16 timmar. Baka på 175°C i 
60 min.  

Rör ut jästen i vätskan. Kan blandas för hand eller 
med degblandare. Tillsätt ½ ägg, smör och bröd-
blandningen. Knåda/blanda i 5-8 minuter tills de-
gen är glansig och mjuk. Täck degen och låt den 
jäsa på bänken i 30 min. Dela degen i 12 bitar. 

Rulla ut till bullar och pensla med ägg. 
Låt bullarna jäsa till dubbel storlek och baka på 
185°C i ca. 15 min. 

Tillsätt 25 g jäst och låt degen vila i ca. 1 
timme till dubbel storlek, innan styckena 
bakas.

Låt degen jäsa i rumstemperatur i 3-4 tim-
mar innan rågbrödet bakas.

Blandningen kan användas till många typer 
av bröd. Rulla styckena i frö och kärnor. 
Forma till små baguetter eller gör ett helt 
bröd.

Blandningen kan användas till många typer 
av bröd. Tillsätt russin eller tranbär. Strö med 
frö eller kärnor, eller prova ett grytbröd.

Blandningen kan användas till många sort-
ers bröd. Prova att göra släta bullar, ham-
burger- eller korvbröd. 

1 paket brödblandning 1 paket brödblandning1 paket brödblandning

10 g jäst 10 g jäst20 g jäst

430 g vatten 430 g vatten260 g vatten, lättfil eller mjölk

1 st ägg

50 g smör eller mjölkfritt margarin

EKOLOGISKT 
MALTRÅGBRÖD

EKOLOGISKT SØNDER- 
JYSKT RÅGBRÖD

EKOLOGISKA 
VETEBULLAR

du behöver du behöverdu behöver

KALLJÄSA 

KALLJÄSA 

NYBAKTA BULLAR PÅ EN TIMME

JAG HAR INTE TID ATT KALLJÄSA JAG HAR INTE TID ATT KALLJÄSA

BAKTIPS BAKTIPSBAKTIPS

MED ROSTAT MALT OCH KÄRNOR MED FULLKORNSRÅG OCH 
ÖLANDSVETE

MED STENMALET VETEMJÖL


