
BRØD KLASSIKERE

Læs omAMA-tips.dkpå bagsiden

- så er der mere ros til kokken



INGREDIENSER 
5 dl koldt vand
25 g gær
2 spsk. AMA Flydende
1 dl græskarkerner
1 dl tørret frugt, fx hakkede figner, 
tranebær, rosiner eller en blanding
1/2 dl grofthakkede valnødde-
kerner
1 tsk. salt   
550 g hvedemel

FREMGANGSMÅDE 
Rør gæren ud i det kolde vand. Til-
sæt AMA Flydende, kerner, tørret 
frugt, nødder og salt.
Kom melet i og rør dejen jævn. Den 
skal være meget våd og klistret.
Kom film over skålen og stil
den i køleskabet. Lad dem stå
i mindst 12 og gerne 24 timer.

Når du har lyst til boller, tager
du dejen ud, sætter dejklatter
på en bageplade med en ske og 

drypper  lidt AMA Flydende over 
hver klat. Lad dem efterhæve mens 
du forvarmer ovnen til 225° (varm-
luft 200°).  Bag bollerne i 18-20 min. 
og lad dem køle lidt af på en rist, 
inden du skærer i dem.

KOLDHÆVEDE KLATBOLLER MED FYLDIGT FYLD
ca. 12 stk.

Danskerne er glade for at svinge gryderne derhjemme, men ikke alle føler sig 
rustede til at gå i kast med brød og andet bagværk. Derfor har AMA nu udviklet en 
række enkle opskrifter, der gør det nemt at få duften af nybagt brød til at brede sig i 
hjemmet.

Bagning og brød er oppe i tiden, og nu kan alle komme med på trenden og bage sit eget 
brød uanset erfaring udi bagningens kunst. Med nye opskrifter på AMA-tips.dk er det 
nemlig nemt at fremtrylle lækkerier til madpakken, morgenbordet eller gæstebuddet. 

Bagning med nye ingredienser
Temaet for de nye opskrifter fra AMA er klassisk brød med et twist, hvor nye 
ingredienser giver det velkendte bagværk et løft. En af de kreative idéer er 
koldhævede klatboller med fyld af tørrede frugter. Dejen røres hurtigt sammen 
om aftenen og sættes på køl, og næste morgen er det blot at sætte bollerne på 
bagepladen med en ske uden hverken æltning eller formning. 

En anden opskrift, der er let at gå til, er rustikt fuldkornsbrød. Rør kerner, vand, gær, 
bagemargarine, yoghurt og mel sammen og få et brød, der på samme tid er saftigt 
og groft. Ved at ridse et stjernemønster i brødets overflade bliver det samtidig et 
dekorativt indslag til familiens næste måltid.

BAG KLASSISK BRØD
MED ET TVIST



Se video af

denne opskri
ft på

AMA-tips.dk

CIABATTA
2 stk.

INGREDIENSER
5 dl vand
10 g gær
2 tsk. salt
100 g rugmel
500 g hvedemel
1/2 dl AMA Flydende

FREMGANGSMÅDE
Opløs gæren i vandet og tilsæt 
salt, rugmel, hvedemel og AMA 
Flydende.
Rør alt sammen i en stor skål 
til en klæbrig dej. Den skal ikke 
æltes, bare røres sammen med 
en dejskraber, til der ikke er tørre 
melklumper tilbage. 
Dæk skålen med husholdningsfilm 
og stil dejen til hævning ved 
stuetemperatur i mindst 12 og 
højst 14 timer. Hæld dejen ud på 
et meldrysset bord og fold den 
hurtigt sammen med en dejskraber 
ca. 4 gange. 
Smør et fad med AMA Flydende 
og drys med mel, så slipper dejen 
nemmere fadet.
 Læg dejen heri og lad den hæve 
tildækket i ca. 2 timer.

Stil gryden i ovnen og varm ovn og 
gryde op til 250°C. (alm. ovn).
Det er vigtigt at gryden og
låget er meget varme.
Tag gryden ud, lemp forsigtigt 
dejen over i den, læg låget på og 
stil gryden tilbage i ovnen.

Bag i 25 minutter ved 250°C. Fjern 
låget og bag brødet yderligere 12-
15 minutter.
Lad brødet køle af på en rist.

Tips! Du kan erstatte rugmel 
med andre grove meltyper som fx 
fuldkorns hvedemel, grahamsmel 
eller majsmel.

Du kan også bruge en Römer topf 
eller en stegeso af ler til at bage i. 
Bruger du et lerfad, skal du sætte 
det i en kold ovn og varme det op 
sammen med ovnen. Ellers risike-
rer du at fadet sprænger. 

GRYDEBRØD
1 stk.

 INGREDIENSER
25 g gær
3 dl koldt vand
400 g italiensk mel ”farino 00” 
(eller pizzamel)
100 g durum mel
1 dl AMA Flydende
2 tsk. fint salt

FREMGANGSMÅDE
Opløs gæren i det kolde vand i en 
stor skål. 
Hæld ca. halvdelen af melet i og rør 
det sammen til en glat masse. Dæk 
skålen med film og lad den hæve 
lunt og tildækket i 2 timer. Den skal 
være 3-4 dobbelt størrelse og fuld 
af bobler. Tilsæt resten af melet, 
AMA Flydende og salt samt evt. 
krydret fyld og ælt på maskine til 
dejen er meget elastisk. Dejen skal 
være meget blød, og den skal lige 
akkurat kunne hældes langsomt 
ud af skålen. Dæk skålen med film 
og lad dejen hæve til dobbelt stør-
relse (ca. 50 min.).
Skær forsigtigt dejen i to dele med 
en skarp kniv. Hæld meget forsig-
tigt den ene del ud på tværs af 
pladen og derefter den anden (hold 
i første omgang den anden halvdel 
af dejen tilbage med en fadskraber 
eller et smurt grydelåg). Det er 
vigtigt, at luftboblerne i dejen ikke 
bliver forstyrret for meget.

Form brødene ved at folde dem for-
sigtigt 2 gange. Sigt lidt mel over 
brødene og lad dem efterhæve ca. 
30 min. mens du varmer ovnen op 
til 230° (varmluft 210°)
Bag brødene 30-35 min. og lad dem 
køle af på bagerist.

Tip! Ciabatta med krydret fyld.
Du kan ælte forskellige former for 
fyld i dejen sammen med anden 
portion mel for at give brødet 
smag. Prøv fx med 1 dl soltørret 
tomat, du har hakket fint eller 
1/2 dl hakkede oliven og 1 spsk. 
finthakkede rosmarinblade.



INGREDIENSER
5 dl A38 
50 g gær (udrørt i 1 dl vand)
450 g rugmel
150 g hvedemel 
50 g AMA Bagning
125 g solsikkekerner
2 tsk. salt
1 tsk. honning eller mørk sirup 

Evt. pynt: solsikkekerner

FREMGANGSMÅDE
Lun A38 forsigtigt med AMA 
Bagning. Rør den opløste gær i, 
når blandingen er fingervarm (ca. 
37°C).  Tilsæt de øvrige ingredi-
enser og ælt det hele roligt, men 
grundigt sammen (ca. 10 min.) til 
en ensartet dej - gerne på maskine.
Lad dejen hæve lunt og tildækket i 
ca. 90 min.

Rør dejen sammen og fordel den 
i en smurt brødform (ca. 2 l). Glat 
overfladen med en våd dejskraber 
og prik overfladen med en gaffel. 
Drys evt. med et lag solsikkekerner 
og pres let på kernerne, så de kom-
mer til at hænge fast i dejen.
Lad brødet efterhæve lunt og 
tildækket til dejen når kanten af 
formen.(ca. 60 min)
Bag brødet i en 200° forvarmet 
ovn i 15 min. Skru ned til 175° og 
bag brødet i ca. 50-60 min., eller til 
kernetemperaturen er 93°- 96°C.

Kernetemperaturen kan
måles med et ganske almin-
deligt stegetermometer.
Tag straks brødet ud af
formen, og lad det køle af
på en rist.

Tip! Brødet er lettest at skære, når 
det er helt afkølet. Ellers
klistrer det til kniven.
Vil du have en dejlig
sprød skorpe, kan du pakke brødet 
ind i husholdningsfilm, mens det 
stadig er lunt.

NEMT RUGBRØD MED SOLSIKKE-
KERNER UDEN SURDEJ
1 stk.

INGREDIENSER
1 dl knækkede hvedekerner
2,5 dl vand
50 g gær
50 g AMA Bagning
1,5 dl yoghurt naturel
250-300 g hvedemel 
125 g fuldkornshvedemel
125 g sigtemel
1 tsk. salt
1 tsk. sukker

Til pensling: 
1 tsk. salt udrørt i 2-3 spsk. vand

FREMGANGSMÅDE
Kog de knækkede hvedekerner 
i 2 dl af vandet i 4-5 min. Tilsæt 
resten af vandet, yoghurt og AMA 
Bagning og lad det køle af til det er 
håndvarmt (37°). Rør gæren i.

Kom de øvrige ingredienser i og ælt 
det godt igennem. Lad dejen hæve 
lunt og tildækket i 45 minutter.
Slå dejen ned og lav 1 stor kugle. 
Sæt den på en bageplade og lad 
den efterhæve lunt og tildækket 
20 minutter. 
Pensl med saltvand, drys lidt mel 
over gennem en sigte og rids et 
stjernemønster med en skarp kniv.
Bag brødet 30-35 minutter i en 
200° forvarmet ovn (varmluft 180°) 
og lad det køle af på rist.

RUSTIKT FULDKORNSBRØD
1 stk.



FÅ ENDNU MERE 
SUCCES OG ROS 

I KØKKENET
Mere end 2 timers undervisning 

og vejledning i videosko
len

på ama-tips.dk

Ama-tips.dk er Danmarks skarpeste site, 
når du vil have gode kokketips og opskrifter til, hvordan du får succes i køkkenet.

- så er der mere ros til kokken


