middeleeuws brood

ingrediënten
650 gram tarwebloem
1 theelepel zout
12 gram verse gist
275 à 400 ml warm water
90 ml bruin bier (bv. Westmallle dubbel, La Trappe dubbel)
2 eetlepels warme honing
olijfolie

werkwijze
– Meng bloem en het zout;
– Meng de verse gist met wat van het water tot een papje;
– Voeg het bier bij de warme honing en roer het gistpapje erbij plus de helft van het water;
– Roer dit door de bloem. Voeg zo nodig wat van het overgebleven water toe tot het een kneedbaar geheel is. Kneed dit ong. 8 minuten;
– Leg het deeg te rusten in een in geoliede kom en bedek het met bakpapier dat aan de onderzijde met olie is ingesmeerd. Dek het geheel losjes af met een schone theedoek en laat het op een warme plek een uur rijzen, zodat het deeg in omvang verdubbelt;
– Na een uur nog even doorkneden en op een ingeolied vel bakpapier in de oven leggen en weer afdekken met het andere vel bakpapier;
– De eerste 15 min bak je op 230 graden, daarna nog 25 min op 150 graden. 

harde broodjes

ingrediënten
500 gram patentbloem of witte tarwebloem
10 gram zout
10 gram verse gist
20 gram zachte boter
320 ml koud water

werkwijze
– Doe de bloem, het zout en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact komt met de gist. Voeg boter en ¾ van het water toe.  Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk het overtollige water toe.  Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed tot het deeg elastisch is;
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen tot het tenminste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3uur zijn);
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een licht bebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in stukken van 60 à 70 gram.  Rol van elk stukje een bolletje. Leg de bolletjes op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd.  Laat zeker 5 cm tussen de bolletjes als je niet wil dat ze aan elkaar kleven na het bakken;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze opnieuw rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 220°C;
– Bak de broodjes 15 à 20 minuten in de voorverwarmde oven.  Als ze goudbruin zijn en hol klinken als je op de onderkant klopt, dan zijn ze klaar;
– Laat ze afkoelen op een rooster.

bierbroodjes

ingrediënten
400 gram patentbloem of witte tarwebloem
100 gram volkorenmeel
10 gram zout
10 gram verse gist
30 gram zachte boter
300 ml bier van goede kwaliteit bv. Duvel, tripel hop, ..

werkwijze
– Doe de bloem, het zout en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact met de gist komt. Voeg boter en ¾ van het bier toe.  Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk de rest van het bier toe. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed tot het deeg elastisch is;
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen tot het tenminste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3 uur zijn);
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een lichtbebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in stukken van 60 à 70 gram.  Rol van elk stukje een bolletje. Leg de bolletjes op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd. Leg één deegbol in het midden van de bakplaat en leg de rest van de  ballen daaromheen, zodat ze elkaar bijna raken. Zo krijg je een mooie bloemenkrans van de broodjes;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze weer rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 210°C;
– Bak de broodjes 30 minuten in de voorverwarmde oven. Als ze goudbruin zijn en hol klinken als je op de onderkant klopt, dan zijn ze klaar;
– Laat ze afkoelen op een rooster.

biergistbroodjes

ingrediënten
500 gram patentbloem of witte tarwebloem
10 gram zout
10 gram verse gist
40 gram zachte boter
320 ml koud water
40 gram fijne kristalsuiker

werkwijze
– Doe de bloem, het zout, de suiker en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact met de gist komt. Voeg boter en ¾ van het water toe. Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk het overtollige water toe. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed totdat het deeg elastisch is; 
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen tot het tenminste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3 uur zijn);
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een lichtbebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in stukken van 60 à 70 gram.  Rol van elk stukje een bolletje. Leg de bolletjes op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd. Laat zeker 5 cm tussen de bolletjes als je niet wil dat ze aan elkaar kleven na het bakken;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze opnieuw rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 210°C;
– Bak de broodjes 10 minuten in de voorverwarmde oven. Als ze goudbruin zijn en hol klinken als je op de onderkant klopt, dan zijn ze klaar;
– Laat ze afkoelen op een rooster. Bewaar ze na het afkoelen in een plastic doos met deksel zodat ze zacht blijven.

brioche

ingrediënten
500 gram patentbloem of witte tarwebloem
7 gram zout
50 gram fijne kristalsuiker
10 gram verse gist
140 ml warme volle melk
5 eieren
250 gram zachte boter

werkwijze
– Doe de bloem, het zout, suiker en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact komt met de gist. Voeg de melk en de eieren toe. Meng alles goed gedurende enkele minuten. Voeg de boter toe en meng verder. Je krijgt zo een zacht deeg;
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek. Laat het geheel gedurende een nacht of tenminste 7 uur koud worden (in de koelkast). Het deeg is nu stevig genoeg om er vormen van te maken;
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een lichtbebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in stukken van 60 à 70 gram. Rol van elk stukje een bolletje. Leg de bolletjes op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd. Leg één deegbol in het midden van de bakplaat en leg de rest van de  ballen daaromheen, zodat ze elkaar bijna raken. Zo krijg je een mooie bloemenkrans van de broodjes;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze opnieuw gedurende 2 à 3 u rijzen. Verwarm ondertussen de oven op 190°C;
– Bak de broodjes 20 à 30 minuten in de voorverwarmde oven. Laat ze afkoelen op een rooster.
 
challe
	
ingrediënten
500 gram patentbloem of witte tarwebloem
10 gram zout
25 gram fijne kristalsuiker
10 gram verse gist
30 gram zachte boter
2 losgeklopte eieren 
50 ml warme melk
180 ml koud water

werkwijze
– Doe de bloem, het zout, de suiker en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact komt met de gist. Voeg boter, de losgeklopte eieren, de melk en de helft van het water toe. Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk het overtollige water toe. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed totdat het deeg elastisch is.
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen tot het tenminste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3 uur zijn)
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een licht bebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten. Verdeel het deeg in 3 gelijke stukken. Rol elke deel op tot een worst van zo’n 22cm lang. Maak de 3 delen aan één kant vast, klaar om de strengen te vlechten. Begin met de buitenste aan de rechterkant en leg die over de middelste.  Herhaal deze volgorde totdat je het einde bereikt. Stop de uiteinden netjes onder de onderkant. Leg dit op een bakplaat. Klop een ei los en smeer het op de bovenkant van de vlecht. 
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze weer rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 200°C;
– Bak de broodjes 20 à 25 minuten in de voorverwarmde oven. Als het hol klinkt als je op de onderkant klopt, dan is het klaar.
– Laat ze afkoelen op een rooster.

paasbroodjes

ingrediënten
500 gram patentbloem of witte tarwebloem
10 gram zout
75 gram fijne kristalsuiker
10 gram verse gist
40 gram zachte boter
2 losgeklopte eieren
120 ml warme volle melk
120 ml koud water
150 gram rozijnen
geraspte schil van 2 sinaasappels
1 appel in klein stukjes
2 eetlepels gemalen kaneel
75 gram abrikozenjam

werkwijze
– Doe de bloem, het zout, de suiker en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact met de gist komt. Voeg boter, eieren, melk en helft van het water toe. Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk het overtollige water toe. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed tot het deeg elastisch is;
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen tot het tenminste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3 uur zijn);
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een lichtbebloemd oppervlak. Voeg de rozijnen, appel, kaneel, geraspte sinaasappelschil eraan toe. Kneed het deeg totdat alles gelijkmatig verdeeld is en bedek nog eens om 1 uur te laten rijzen;
– Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in stukken van 60 à 70 gram.  Rol van elk stukje een bolletje. Leg de bolletjes op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd. Laat zeker 5 cm tussen de bolletjes als je niet wil dat ze aan elkaar kleven na het bakken;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze weer rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 220°C;
– Bak de broodjes 20 minuten in de voorverwarmde oven. Verwarm de abrikozenjam en strijk het over de broodjes als ze uit de oven komen;
– Laat ze afkoelen op een rooster.

pompoenpitstengels met maanzaad

ingrediënten
100 gram patentbloem of witte tarwebloem
200 gram volkorenmeel
200 gram moutmeel
10 gram zout
10 gram verse gist
30 gram zachte boter
340 ml koud water
150 gram pompoenpitjes
50 gram maanzaad

werkwijze
– Doe de bloem, het zout en de gist in de kom. Zorg ervoor dat het zout niet direct in contact met de gist komt. Voeg boter en ¾ van het water toe. Meng alles met de hand of keukenrobot en voeg geleidelijk het overtollige water toe. Doe de pompoenpitjes erbij en meng nog eens. Leg het deeg op een licht met bloem bestoven werkblad en kneed totdat het deeg elastisch is;
– Leg het deeg in een licht met olie ingevette kom. Bedek die met een keukenhanddoek en laat rijzen totdat het ten minste 2 keer zo groot is geworden (minstens 1 uur laten rijzen maar mag gerust 2 à 3uur zijn);
– Schraap het deeg uit de kom en leg het op een licht bebloemd oppervlak. Kneed het deeg nog 1 à 2 minuten en verdeel het in 10 gelijke delen. Rol elk stukje uit tot een dunnen stengel van 30 cm lang. Bestrijk ze met een kwastje met water en rol ze door het maanzaad. Leg de deegstengels op een bakplaat waarop je bakpapier hebt gelegd;
– Leg een keukenhanddoek op de bolletjes en laat ze weer rijzen totdat ze ongeveer 2 keer zo groot zijn geworden. Dit zal ongeveer 1 uur zijn. Verwarm ondertussen de oven op 220°C;
– Bak de broodjes 15 à 20 minuten in de voorverwarmde oven. Als ze goudbruin zijn en hol klinken als je op de onderkant klopt, dan zijn ze klaar;
– Laat ze afkoelen op een rooster.

