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KOLDHÆVEDE RUSTIK MANITOBA 

ANTAL STK. A XX GRAM: 108 stk. á 125 gram 
   
   
OPSKRIFT: 6.500 g  Hvedemel Manitoba Casillo 
 1.000 g JUST4TASTE® Rustic Konc. 
 25 g Gær 
 4.250 g Vand I 
 1.650 g Vand II 
 125 g Salt tilsat jod 

FORSLAG TIL TOPPING: Poppede byg  
   
   
FREMGANGSMÅDE: Æltetid: 7 min. i 1. gear. Æltes skær i 2. gear 
 Dejtemp: 28 °C 
 Liggetid: 90 min. i kasse. Derefter på køl til næste dag. 
 Dejvægt: Stykker 125 g / Sandwich 200 g / Flutes 400 g 
 Raskning 

(Direkte): 
Kan ikke 

 Raskning  
(Over køl): 

Tørraskes 

 Bagetid: Ca. 25 min 
 Temperatur: Herdovn, Indsætningstemp. 260-270 °C 

                Afbagningsstemp. 230-240 °C 
Stikovn,   Indsætningstemp. 250 °C 
                Afbagningsstemp. 230 °C 
  

 Damp: Halv 
  
ARBEJDSBESKRIVELSE: Dejen æltes i 7 min. i 1. gear. Vand II tilsættes af 3-4 

gange i 2. gear. Salt tilsættes de sidste 3 min. Dejen 
æltes skær. Når dejen er kørt lægges den i en smurt 
plast bakke i 90 min. og tildækkes med plastik. 
Derefter stødes den, lægges sammen og sættes 
på køl 24-72 timer. 
Dejen tages ud fra køl og står til en kernetemp. på 15 °C. 
Vendes ud på groft durummel og hakkes ud til passende 
størrelser og tørraskes til ønsket størrelse. 
Bages ved høj varme. 
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