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NO KNEAD ZUURDESEMBROOD 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

 100 g actieve desem 
 200 g lauwwarm water 
 300 g tarwebloem 
 5 g (bakkers)zout 

OOK NODIG 

 Mengkom  
 Deense deegklopper 
 Plasticfolie of een 

douchemuts 
 Bakpapier 
 Zonnebloemolie 
 Deegspatel 
 Gietijzeren braadpan 

met deksel 
 

TIP 

Voeg evt. nog 2 gram 
gedroogde gist toe als je niet 
zeker bent over de kwaliteit 
van de desem 

 

 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 10 minuten 
Rusten: 8-12 uur (evt. nog 
extra) 
Bereiden: 30-35 minuten + 
45 minuten oventijd 

De avond van tevoren  
Meng alle ingrediënten in de mengkom kort tot een grof deeg. Ik 
gebruik hiervoor een deegklopper, maar het gaat ook prima met de 
deeghaken van de mixer. Dek de kom af met een douchemuts of 
plasticfolie met een theedoek erover. Zet 12-18 uur in de koelkast. 

De volgende dag 
Haal de kom uit de koelkast. Is het deeg goed gerezen 
(verdriedubbeld), dan kun je gaan bakken. Zo niet, laat het dan nog 
enkele uren staan tot het inderdaad voldoende gerezen is.  

Zet de gietijzeren pan op een rooster onder in de oven.  
Stel de temperatuur in op 225o C onder- en bovenwarmte (of 205o 
hetelucht). 

Vet je werkblad, handen en deegspatel in met neutrale olie. Haal 
het deeg uit de kom en leg het op het werkblad. Duw voorzichtig 
een beetje plat. Schuif de deegspatel aan een kant onder het deeg, 
pak een beetje op en vouw over het deeg als een soort van 
envelopje. Doe dit aan vier kanten en herhaal het dan nog eens. Op 
deze manier breng je het deeg op spanning en bakt het straks 
mooier.  

Bestuif het bakpapier met bloem. Schuif de deegspatel onder het 
deeg en leg het met de bovenkant (de vouwkant) naar beneden op 
het bakpapier. Bestuif ook de bovenkant met bloem. Vorm het deeg 
nog wat meer tot een bolletje door de zijkanten onder het deeg te 
vouwen, draai een slag en herhaal tot je tevreden bent. Strooi 
eventueel nog wat bloem over het deeg. Zet de mengkom er 
omgekeerd over heen en laat het deeg ca. 20-25 minuten rusten.  

Haal na 25 minuten de gietijzeren pan voorzichtig uit de oven (zet 
op een rooster). Haal het deksel er af.  
Snijd het deeg eventueel in met een scherp mes of een 
scheermesje. Leg het deeg met het bakpapier in de pan, sluit 
meteen af met het deksel en zet terug in de oven.  

Bak het brood 30 minuten, verwijder het deksel en bak nog 15 
minuten.  

Haal de pan uit de oven. Als het brood gaar is, klinkt het hol als je 
op de onderkant klopt. Zo niet, plaats dan nog even -zonder pan- 
terug in de oven.  

Laat het brood afkoelen op een rooster.  
 


