
 
Nodig voor 2 broden:

420g ongebleekte bloem

10 g verse bakkersgist

10g Zout

285 g gewoon koud  water

10 g vergine olijfolie

Pl/min 20 -30 blauwe druiven 

Breiding:

Doe het meel in de (metalen) kom en verdeel in tweeën een onder en bovenkant.

Verkruimel over de bovenkant de gist en over de onderkant het zout.

Het zout tast anders de werking van het gist aan! Voeg de 10g olijfolie toe en het water.

Roer nu met een pollepel alles goed door elkaar zodat het een plakkerige bal is.

Geen bloem toe voegen het deeg moet een beetje plakkerig blijven

Kneed nu het deeg op een werkbank door het uit te wrijven en terug te rollen.

Kneed het deeg 5 minuten op deze wijze.  

En leg het dan twee minuten te rusten onder de metalen kom. (dan plakt het niet aan de 

kom!) Herhaal dit 6X

Nu moet het deeg sterker en minder plakkerig zijn.

Je kan het nu tot een dun vliesje uittrekken, dan is het goed.

Leg het nu terug in de kom die nu is ingevet met olijfolie en dek af met plasticfolie.

Na een uur het deeg voorzichtig uit de kom laten glijden en zachtjes lucht 

eruit kloppen.Vouw nu de buitenkanten langs de lengte richting naar het midden 

dan weer in tweeën zodat je weer een soort deegbal hebt. Leg het deeg nu 

weet terug in de kom en laat weer een half uur rusten. Verwarm nu de oven 

op 210 graden Laat nu weer het deeg voorzichtig op het werkblad glijden en 

deel voorzichtig het deeg in tweeën .Doe een deel terug in de kom.

Het andere deel voorzichtig met in olijfolie gedoopte vingers uitkloppen tot een

langwerpig ovaal deeg van pl/min 1 ½- 2 cm dik deeg. En leg het nu op bakpapier.

Til het deeg op en rek het zo een beetje uit tot de goede lengte heeft.

Druk nu met de vingertoppen met olijfolie diepe kuiltjes in het deeg.

Druk dan ongeveer 20-25 blauwe druiven ( kan ook met kersen) in het deeg en  

Giet er nu nog wat olijfolie over en bestrooi met rietsuiker en dek het af met plasticfolie

voor 15 minuten zodat het nog een beetje kan rijzen.

Bak nu af onder in de oven in 15-20 minuten.

Warm erg lekker

 

SCHIACCIATA CON L’UVO
Italiaans platbrood met druiven

Bron:Masterchef Australia , Masterclass Bread by Michael Klausen
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