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CHLEB NA ZAKWASIE

Składniki.

1. zakwas1 (450g)
2. woda (1150g)
3. mąka żytnia i pszenna2 (1250g)
4. sól (wedle uznania)
5. simię lniane, słonecznik, otręby owsiane, pestki dyni (po 1/3 szklanki)

Procedura.

1. Wymieszać wszystkie składniki w misce3.
2. Natłuszczyć blaszki keksówki4.
3. Odłożyć 450g masy na kolejny zakwas (!)5.
4. Przełożyć resztę masy do blaszek6.
5. Przykryć szmatka i odczekać 8-12h7.
6. Piec 75 min. w temp. 170oC8.
7. Wyciągnąć z blaszek zaraz po upieczeniu i pozwolić odparować bez przykrywania9.

Uwagi. Mi chleb smakuje najlepiej przez pierwsze 2-3 dni, ale można go jeść nawet przez
2 tygodnie (testowaliśmy na wakacjach). Zakwas zwykle po kilku dniach zaczyna powoli
opadać, ale do użycia nadaje się spokojnie przez 2-3 tygodnie. Chleb trzymamy zawinięty
w ściereczkę w chlebaku. Jak się dojdzie do wprawy, to całe przygotowanie (z zaprogra-
mowaniem piekarnika i umyciem miski zajmuje 20-25 min.). Wygodnie jest używać wagi
kuchennej.

Smacznego!

1Można dostać np. ode mnie, albo sobie zrobić jak ktoś potrafi
2Ja daję około 400g żytniej, resztę pszennej. Z mąki 2000 wychodzi cięższy, bardziej zbity chleb. Ja robię z

mąki 650-800.
3Wygodnie jest wymieszać najpierw wszystko bez mąki, a na końcu dołączyć mąkę. To w sumie najcięższa

część pracy. Ważne, żeby nie było grudek z nierozmieszanej mąki.
4Najprościej jest dać trochę oleju i rozsmarować ręcznikiem papierowym. Można też natrzeć margaryną.

Mi wychodzą dwie średnie blaszki. Można też używać silikonowych foremek, ale ja nie lubię :).
5Jak się o tym zapomni, to boli, bo trzeba zdobyć/zrobić nowy zakwas. Zakwas rośnie 2-2,5 raza, więc

trzeba przeznaczyć większy pojemnik. Pojemnik można zamknąć i trzymać w lodówce.
6Można lekko wyrównać. Można też posypać ulubionymi ziarnami i uklepać, ale potem takie ziarna od-

padają i brudzą, więc z tego zrezygnowałem.
7Ja czekam zwykle ok. 8h do maksymalnego wyrośnięcia, ale to zależy od zakwasu, mąki, itp.
8Ja używam programu termoobieg z grzałką dolną. Jeśli bez termoobiegu, to pewnie trochę większa temp.

i trochę dłużej. Można przedłużyć, żeby mieć bardziej chrupiącą/twardszą skórkę. Zwykle robię wieczorem

i zostawiam w piekarniku tak, żeby koniec pieczenia był wtedy, gdy wstaję rano (wtedy bez szmatki na wierz-

chu ;P).
9Można obracać kilka rzy lub postawić oparte skosem. Krić i jeść można po około godzinie, ale da się już

po 20-30 min, choć wtedy jest trudniej.
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