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BROOD OP BASIS VAN  
EEN VOORDEEG OF POOLISH 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 1 BROOD 

Voor het maken van de poolish: 

 180 g Goldbloem* (of 1x 
gebuild tarwemeel) 

 45 g volkoren meel 
 225 g water 
 0,5 g instant gist (minder 

dan 1/4 theelepel) ** 

Voor het deeg: 

 de poolish van dag één 
 225 g Goldbloem (of 1x 

gebuild tarwemeel) 
 75 g water 
 7 g zout 
 3 g instant gist 

 

 

OOK NODIG 

 goede (digitale) weegschaal 
 mengkom 
 rijsmandje (dit mag ook een 

houten kom zijn) 
 deegschraper, houten lepel, 

spatel 
 plastic bak van ca. 1 liter 

inhoud met deksel 
 extra roggemeel 
 scherp mes (evt. speciaal 

broodmesje) 
 theedoek, plastic zak 

 

 

 

Let op de volgorde! Je begint met de poolish, laat deze vervolgens 8 uur 
rusten. Dan begin je met het deeg, waarbij je het zout en gist nog niet 
meteen toevoegt maar pas na de eerste rust. 

Meng de ingrediënten voor de poolish tot een dik beslag. Gebruik een 
plastic diepvriesbak. Veeg de randen met een spatel schoon en dek losjes 
af met het deksel. Laat 12 uur rusten. Je kunt dit dus het beste de avond 
tevoren maken en dan de volgende dag het brood bakken. 

De volgende dag voeg je aan de poolish de bloem en het water toe. Meng 
gedurende 1 minuut met een spatel of lepel tot je een grof deeg hebt. Dek 
af met een plastic zak (of badmuts) en laat 30 minuten rusten. De bloem 
neemt tijdens de "autolyse" het water op. 

Voeg dan gist en zout toe en kneed 5 minuten met de kneedhaken 
van een mixer (of keukenmachine) tot een soepel deeg. Dek af en laat 40 
minuten rusten. 

Strooi een beetje bloem op je werkblad. Neem het deeg uit de kom en 
vouw in drieën: dit gaat het best als je je linkerhand en de 
deegschraper een beetje vochtig maakt, dan blijft het deeg niet zo 
plakken. Pak het deeg aan de rechterkant op door de deegschraper er 
onder de schuiven en je hand er op te leggen. Trek het deeg omhoog en 
vouw het overlangs naar links. Pak het dan op dezelfde manier aan de 
linkerkant en vouw overlangs naar rechts. Doe dit ook van boven naar 
onder en van onder naar boven. Dit noemen ze "letterfold" of "stretch en 
fold". 

Leg het deeg terug in de kom en dek weer af. 

Laat 30 minuten rusten. 

Herhaal dit vouwen van het deeg nogmaals en laat het deeg weer 30 
minuten rusten. 

Bestuif een rijsmandje royaal met roggebloem. Heb je geen rijsmandje 
dan kun je ook een houten kom gebruiken of een andere passende schaal. 

Neem het deeg uit de kom en geef het deeg dan de definitieve vorm: een 
bol (boule) of een langwerpige vorm (batard). Dit is afhankelijk van de 
vorm van je rijsmandje. Zorg ervoor dat het deeg op spanning komt. Dit 
doe je door tijdens het vormen je handen achter de bol deeg te leggen en 
hem naar je toe te trekken. Het is belangrijk dat je niet te veel bloem op je 
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BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten + 12 
uur wachten 

Bereiden: ca. 4 uur (incl. rijstijd 
en oventijd) 

 

werkblad strooit, anders lukt dit niet. Bekijk ook eens een van de vele 
filmpjes op YouTube over het vormen van deeg. 

Leg het gevormde deeg met de naad naar boven in de vorm, bestuif met 
roggemeel en dek af met een theedoek. Laat ongeveer 30-45 minuten 
rijzen tot het deeg de bovenkant van het rijsmandje bereikt. 

Verwarm de oven ruim op tijd voor op 235 graden, laat de bakplaat mee 
verwarmen. Zet een lage metalen bakvorm op de bodem van de oven 
tijdens het voorverwarmen. 

Keer het brood voorzichtig op de bakplaat (bedekt met bakpapier of een 
siliconen matje). Snijd de bovenkant van het brood in met een scherp 
mes. 

Breng ca. 100 ml water aan de kook. 

Schuif de bakplaat in de oven en giet het kokende water in de bakvorm die 
op de bodem van de oven staat. De waterdamp zorgt voor een goede 
ovenrijs 

Haal na ongeveer 35 minuten de ovenschaal uit de oven als het water nog 
niet helemaal verdampt is (voorzichtig heet!), je krijgt hierdoor een extra 
knapperige korst. 

Wordt het brood te donker, verlaag dan de temperatuur tot 220 
graden.en 

Bak het brood nog ca. 10 minuten (de totale baktijd is dan ongeveer 45 
minuten). Als je op de onderkant klopt moet het hol klinken. 

Laat afkoelen op een rooster en geniet van het knisperen van de 
scheurende korst. 

* Goldbloem is een speciale bloem die tijdens het bakproces meer vocht 
opneemt dan bijvoorbeeld patentbloem. Het is vaak te koop bij de 
molenaar. Kun je er niet aan komen, koop dan patentbloem in de 
supermarkt. Geen gewone tarwebloem, die is niet zo geschikt voor brood 
bakken. 

Gebruik je patentbloem, voeg dan de tweede dag 70 gram water toe in 
plaats van 75 gram. 

 

** 1/4 theelepel gist is ongeveer 1 gram. Probeer zeker voor de 
poolish/voordeeg het gist zo nauwkeurig mogelijk af te wegen. Gebruik je 
te veel, dan kan het gebeuren dat het deeg te snel gaat werken, waardoor 
het eerder klaar is voor gebruik. Aangezien je dit de avond te voren maakt, 
is het niet zo handig als je er de volgende dag achter komt dat het deeg 
alweer ingezakt of uitgewerkt is. 

 


