
Lyst brød med fuldkornsmel
(1 lille brød)

Fordej
Hvedemel 160 g
Vand 160 g
Gær 0,3 g
[en kugle gær på størrelse 
med en stor ært vejer ca. 1 g; 
brug 1/3 ”ært” til fordejen]

Dej
Fordej ( 320 g)
Vand 155 g
Rugmel 40 g
Grahamsmel 60 g
Hvedemel 190 g
Gær 2,2 g
Salt 9 g

Dag 1, morgen: Fordej
1) Bland gær, vand og mel til en jævn grød. Dæk skålen, og lad den stå ved 

stuetemperatur ca. 12 timer.

Dag 1, aften: Dej
2) Vandet (lunkent-koldt) røres i den hævede fordej lidt ad gangen. Tilsæt melet ad to 

gange, men vent med gær og salt. Bland til en jævn, klistret dej, som hviler i 10 min.
3) Dejen æltes nu kort tre gange med 10 min. hvil imellem. Første gang arbejdes gær 

og salt godt ind i dejen; her er det måske nødvendigt med lidt længere æltetid.
4) Efter 3 ganges æltning dækkes skålen til og sættes i køleskabet.

Dag 2, eftermiddag/aften: Brødet slås op
5) Dejen tages ud af køleskabet. Den formes løst til en 

kugle, som hviler 10 min. 
6) Imens gøres hævekurven klar: drys håndfulde af 

hvedemel og rugmel på et viskestykke, og gnub det godt 
ind. Læg viskestykket i en kurv.

7) Herefter formes dejen til et rundt brød, som lægges i 
kurven med oversiden (den pæne side) nedad mod 
viskestykket. Dæk brødet til, og lad det hæve godt op, ca. 
2-2½ time.

8) Husk at tænde ovnen (med bagepladen i) på 250˚ mens brødet hæver; ovnen skal 
forvarme mindst 45 min. og gerne 1 time. Lad gerne en mindre metalbradepande 
varme med på ovnens bund.

Dag 2, eftermiddag/aften: Brødet bages
9) Når brødet er hævet godt, føles dejen skrøbeligt og 'puffet' som en marshmallow, og 

den springer ikke så hurtigt tilbage, når man trykker med en finger. Brødet vendes 
forsigtigt ud på en varm bageplade, ridses med en skarp kniv og sættes hurtigt i 
ovnen. Smid en lille kop kogende vand ind i bradepanden i bunden af ovnen for at 
lave dampstød og luk hurtigt lågen. (Det er vigtig at ovnlågen er åben så kort tid 
som muligt.)

10)Efter 10 min. fjernes bradepanden og ovnen skrues ned til 200˚. Brødet bages ialt 
50-60 min., skru evt. ned til 190-180˚ efter de første 30 min. hvis brødet tager for 
hurtigt farve. Det er vigtigt at bage længe nok. Brødet er færdigt, når det lyder hult, 
når man banker på bunden, og skorpen er mørk til gylden.
HUSK at lade brødet køle ned før det skæres, mindst 1 time!
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