Att baka med råg och surdegskultur

En folder om rågbrödsbakning med de enklaste recepten och utan
onödiga tillsatser. Hur du gör din surdegsgrund, förvarar den,
förökar upp den och använder den till att baka hälsosamma bröd.

Surdeg är den traditionella och ”gamla” metoden
att jäsa bröd som människan använt i över 5 000 år.
Jäst har vi ”bara” känt till och använt i 120 år.
Surdegsbröd är inte bara mer smakrikt och hållbart
än andra bröd; det är även nyttigare. Blodsockret
håller sig mycket jämnare om man ätit ett
surdegsjäst bröd. Ännu bättre blir det naturligtvis
om brödet är grovt och inte så sött.
Hållbarhet
Surdegsbrödet håller sig bättre än ”vanligt” bröd.
Detta bland annat på grund av det lägre PH-värdet i
brödet vilket inte gillas av mögelsvampar. Brödet håller sig och är dessutom saftigt
längre. Smaken blir oftast rikare och fylligare eftersom jäsningen tar längre tid och
smakerna hinner mogna fram.
Näringstäthet och mättnad
Surdegsbrödet är oftast tyngre och mer kompakt än jästbrödet, det innehåller alltså
”mer näring” per skiva. Det gör att mättnaden blir bättre av ett surdegsbröd.
Till detta bidrar också kroppens långsammare nedbrytning av surdegsbrödet och en
lägre blodsockerhöjning som gör att brödet ”varar” en längre stund efter måltiden.
Ännu längre mättnad och lägre blodsockersvar får du om brödet innehåller
fullkornsmjöl; gärna med hela korn, nötter och fröer t.ex. solrosfrön.
En lägre blodsockerhöjning leder i sin tur till att minska insulinbehovet, öka
fettförbränningen och minska risken för diabetes, högt blodtryck och för övervikt
hos både barn och vuxna.
Prisvärt
Fiberrika mjölsorter såsom fullkornsmjöl lämpar sig synnerligen väl för surdegsbakning. Fibrerna blir lättare att bryta ner för tarmen och vitaminer och mineraler
blir mer lättillgängliga för kroppen och brödet således ”mer näringsrikt”.
På så sätt kan man säga att surdegsbrödet ger mer ”mat” för pengarna jämfört med
det fluffiga, ofta fiberfattiga och sockerrika bröd som vi annars ofta hittar i brödhyllorna. Det är alltså en god investering både för hälsan och plånboken att välja
detta bröd framför andra.
Surdeg kan du lätt göra själv
Många tror att surdegsbakning är krångligt. Det behöver det inte vara. Det tar dock
lite tid om du inte redan HAR en färdig surdegsgrund. Tänk bara på att det är viktigt
att ha rätt miljö för att jäsningen skall komma igång; det sker bäst genom värme och
fukt. Säkrast resultat får du om mjölet är ekologiskt odlat och inte för gammalt samt
om vattnet helst inte är klorerat.

Gör din egen enkla surdegsgrund
Dag 1
5 dl vatten, c:a 40 grader och 1 dl grovt rågmjöl.
Blanda i en bunke, inte av plast och täck med handduk.
Dag 2-4
Låt stå i rumstemperatur tre dygn. Rör om varje dag och tillsätt lite mer rågmjöl
varje dag, inte mer än att degen är som en lös gröt. Nu har du förhoppningsvis en
bubblig, fin, surdegsgrund som kan förvaras i kylskåpet i en burk med lock tills du
ska baka!

Rågbröd av fullkornsråg
bakat med surdeg/
Eesti must leib
Lämpligt mjöl är stenmalet fullkornsmjöl
av råg.
I detta recept används inget vetemjöl.
Det blir två stora avlånga bröd eller tre
runda limpor. Detta bröd kan också
skållas som ”peenleib”, estnisk finlimpa.

Dag 1
5 dl vatten, c:a 40 grader, 1 dl grovt rågmjöl. Blanda i en bunke, inte av plast och täck med
handduk. Låt stå i rumstemperatur tre dygn. Rör om varje dag och tillsätt lite mer rågmjöl varje
dag. Nu har du gjort en surdegsgrund! Har du redan en surdegskultur i kylen så hoppar du över
detta moment.

Dag 4
Nu tillsätts 7,5dl vatten, c:a 40 grader ca 1 liter grovt rågmjöl, häll inte i allt på en gång.
Rör ihop allting till en lös deg, som får stå ett dygn i rumstemperatur.

Dag 5
Nu är det dags för bakning. Häll av 3-4 dl surdeg (som ska vara lös) i en 750 grams glasburk, skruva
på locket ordentligt och ställ i kylskåpet till nästa bakning. I kylskåpstemperaturen delar sig
surdegen och går till vila. Håller sig flera månader!
Nu till degen som är kvar. Tillsätt kummin och salt efter smak samt grovt rågmjöl. Slå degen ordentligt
och låt stå till nästa dag då du tillsätter rågmjöl så att det går att forma två limpor. (Degen ska vara
relativt hård). Lägg dem på smord plåt att jäsa, i flera timmar, upp till en halv dag! Baka i 175-200
grader 45-60 minuter. Pensla med vatten, låt kallna i bakdukar, till nästa dag, gärna under en filt.
Skivas i tunna skivor!
Nästa bak förökar du surdegen genom att tillsätta 7,5 dl - 1 liter ljummet vatten samt mjöl enligt
beskrivning av dag 4 och 5. Lycka till!

Estnisk finlimpa /Peenleib
Räcker till 6 runda bröd/2 plåtar i vanlig ugn, 3 bröd på varje plåt, kan bakas tillsammans om man har
varmluftsugn.
Dag 1 (kväll)
Värm 2 liter vatten till kokpunkten. Låt svalna till ca 85 grader. Ta fram ett lämpligt rostfritt kärl och häll
ner ca 1 kg (800 g-1200 g) oblandad rågsikt. Häll på vattnet och rör tills skållningen svalnat till
kroppstemperatur. Häll i ca 2 dl surdegskultur, som du har i kylskåpet och blanda ordentligt, slå degen
tills den är ”vit”. Låt stå övertäckt till nästa dag på varmt ställe. Hur du gör en surdegskultur hittar du i
denna folder på en annan plats.
Dag 2
Degen arbetas tre gånger under dagen samt att litet oblandad rågsikt tillsättes vid varje tillfälle.
Degen skall vara relativt lös. Låt stå till nästa dag.
Dag 3 (morgon)
Dags att baka! Tillsätt 0,3-0,5 liter sirap (ej brödsirap eller annat med extra tillsatser), kummin efter
smak samt salt och 1-2 pkt jäst. Arbeta degen med ytterligare oblandad rågsikt till en smidig deg.
Låt jäsa upp ytterligare en gång.
Rulla upp runda limpor, 3 till varje plåt, låt jäsa i skålar eller korgar med mjölade dukar. Gräddas i ca 180
grader varmluftsugn i ca 1 timma. Ta ut bröden och linda in dem i bakdukar. Låt svalna under filtar för
eftermognad. Skär ej upp brödet förrän tidigast dagen efter.

Sötsurt rågbröd
Gör som ovan men med grov sammanmalen råg. Det blir då ”põrandaleib” eftersom jag inte brukar baka
i form. Vill du baka i form kan du använda lösare degar. Prova dig fram både med jästider och
konsistenser. Lycka till!

Rågvarpa med graham
Dag 1
Tag ca 1 dl rågsurdegsstart och blanda med 4,5 dl ljummet vatten och ca 4-5 dl grovmalen råg.
Blanda alltsammans till en lös gröt. Låt stå under lock i köket till nästa dag.

Dag 2
Låt degen från gårdagen stå till mitt på dagen. Tillsätt 1-2 tsk salt, en bit färsk jäst stor som en
tumnagel och 3-4 dl grahamsmjöl av vete. Låt jäsa upp ett par-tre timmar medan du tar din
söndagspromenad. Blanda i mer råg och stjälp upp degen på mjölat bakbord. Knåda in så mycket
råg att degen känns fast, men inte hård. Dela degen i två delar och forma till jämna ”varpor”,
inte alltför platta. Jäs dem på plåt tills de flyter ut och spricker på ytan. Grädda i ca 200 graders
ugnsvärme ca 45 minuter. Bädda ner bröden i bakdukar och plast och lägg på en filt så bröden
mognar över natten. Plasten gör att skorpan mjuknar och brödet går att skära lättare.
Skär i tunna skivor. Detta bröd har bra hållbarhet men kan bli torrt och smuligt eftersom det
innehåller grahamsmjöl/fullkornsvete.

Knäckebröd av råg
Surdeg och ljummet vatten blandas till c:a 1 liter degvätska, en tumnagel stor bit jäst
tillsätts samt kummin efter smak till en lös gröt.
Låt stå till nästa dag då mer rågmjöl och c:a 20% vetemjöl (behövs för glutenet skall
utvecklas och hålla ihop brödkakan vid kavlingen) blandas i.
Degen delas i 20 bitar och kavlas ut till tunna kakor. Vänd dem ett per gånger, nagga
eller använd kruskavel. Gör kors på brödet att bryta efter. Gräddas i 275 grader
ca 8 minuter.
Förvara torrt i papper.
Har du inte surdeg blandas 1 liter vatten+1/2 pkt jäst med rågmjöl till en lös gröt dag 1.
Fortsätt som ovan dag 2.

Böcker att läsa på estländska och svenska

Mjöl att använda

Det går bra att använda mjöl från t.ex. Saltå kvarn och andra mindre
kvarnar som arbetar med äldre sorters spannmål, t.ex. Warbro kvarn,
Västgötarna, Gutekorn etc.

Fler rågbrödsbilder som kan inspirera

Brödbakning efter gammalt estniskt vis

Bilderna i foldern är från böckerna jag hänvisar till samt mina privata samlingar.

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland i samarbete med
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