
Äter du på Ristorante Bellora bjuder vi på en färdig surdeg!

Vad är Surdeg?

Gör din egen Surdeg

Turi Panino’s
surdeg

Genom att man sammanför jäst och mjölksyrabakterier har tillverkningen av den perfekta surdegen börjat. Vid en låg 
temperatur på 4 grader kompletterar de två kulturerna varandra på ett snillrikt sätt och bryter under 24-26 timmar ned 
socker och proteiner i en jämn takt.

Under den långa jäsprocessen utvecklas smakämnen som gör att det färdiga brödet får en djup och tydlig surdegskaraktär. 
Mjölksyrabakterierna, som även finns i t.ex yoghurt och ost, ger en lätt syrlig ton. Surdeg är även lättare för kroppen att 
smälta och mer skonsamt för magen än vanligt bröd.

Lägg en frukt eller en grönsak (till exempel ekologiska druvor) som har börjat jäsa i ett glas vatten och tillsätt en tesked 
socker. Låt den vila över natten i rumstemperatur.

Blanda vattnet där druvan stått över natten (ca 1 dl) med 0,5 dl yoghurt (med bakteriekultur) och 5 dl vetemjöl. Bearbeta 
degen och låt den vila i 12 timmar i rumstemperatur.

Kontrollera efter 12 timmar om degen har blivit större i volym - detta betyder att jäsningen har kommit igång.
Efter 48 timmar bör din surdeg blivit dubbel så stor. 

Nu är din surdeg klar och du kan börja baka ditt egna surdegsbröd.



Ingredienser:

TILLAGNING:

- 10 DL VETEMJÖL (SPECIAL ELLER FULLKORN)
- 120 GR SURDEG
- 3,3 DL VATTEN

- 2 TSK SALT
- 2 TSK OLIVOLJA

Turi Panino’s
surdegsbröd

Blanda 6 dl mjöl med vattnet och blanda ihop till en deg i 
10 minuter. 

Tillsätt resten av mjölet och arbeta ihop ingredienserna till 
degen är jämn och inte längre klibbig.

Ta bort 120 gr. av degen och spara den i kylskåpet till nästa 
gång du vill baka bröd.

Lägg till saltet i resten av degen (gör ej detta tidigare, då 
dör bakteriekulturen i surdegen som ska sparas).

Arbeta in olivoljan i degen med mjuka rörelser, som om du 
masserar den, tills den absorberat all olja (detta är kärleken 
som adderas till brödet).  

Låt degen vila i kylskåpet i 24-48 timmar, ju längre desto 
mer lättsmält bröd.

Ta ut degen från kylskåpet, strö lite mjöl och lägg degen 
på bordet. Rulla den tre varv. Forma den sedan till en platt 
rugbyboll, spetsig ute i kanterna och rund i mitten. Skär en 
tunn linje mellan de två spetsarna. Då öppnar sig skorpan 
fint utan att spricka.

Låt brödet vila i rumstemperatur (20-23 grader). 

Sätt på ugnen på 200 grader (ej med varmluftsfläkt). 
Grädda brödet i ungefär en halvtimme eller tills skorpan fått 
en fin, mörk karamellaktig färg. 

Äter du på Ristorante Bellora bjuder vi på en färdig surdeg!


