
PRAKTISK INTRODUKSJONSKURS 

MED SURDEIG OG URKORN PÅ NETT

FREDAG 1.MAI kl 0900! 

VI JUBLER for Gullimunns første digitale bakekurs!

Det du trenger er nettilgang, en pc / pad / smarttlf; og

en lenke (?) til kursstart.

Dette får du ved å melde deg på kurset via Gullimunn

sine nettsider: www.gullimunn.no under kurs og

arrangement.

Dette digitale kurset er først og fremst et praktisk

bakekurs, men vi snakker oss igjennom en del tema

som korn og kornforedling, de gamle sortene og

variasjonen vi får i lokalt mel, surdeig og fordeler med

surdeigsbaking, ja, ellers det som dukker opp

underveis av spørsmål.

DETTE MÅ DU FORBEREDE PÅ DITT 
KJØKKEN:

# ca 4-500 g aktiv surdeig 

(….planlegg!)

# ca 1,5 kg Gullimunn-mel

# ca 20-40 g salt (etter eget ønske)

# ca 1,5 l vann med tp 30-40 grader

# bakebolle som tar minst 3 kg deig

# 3 brødformer som tar ca 1 kg deig 

hver,

og/eller hevekurver

# steketermometer 

# hvis du har: snittekniv, sprayflaske 

m/vann

Praktisk introduksjonskurs



TIDSPLAN:

Torsdag 30.april: Kl 2100-2200

Du kan logge deg på for å få veiledning til å «freshe opp»
surdeigsstarteren din og gjøre den bakeklar til fredag!

Fredag 1.mai:

Kl 0900-1000 – Velkommen!

Presentasjon av Gullimunn

Vi setter deiger til modning.

KL 1100-1115

Vi logger oss på og vurderer deigene!

Kl 1200-1330

Vi logger oss på og vurderer deigene!

Oppstramming av brød?

Videre heving: kjøl? romtemp?

Forelesning/teori/diskusjoner

Ca kl 1500-1600

Vi logger oss på og vurderer:

Steiking?

Lørdag 2.mai kl 1200-1230:
Du kan logge deg på og diskuterer resultatene!

Å bake med Gullimunn’s økologiske, lokale mel
av gamle kornsorter er noe annerledes enn å
bake med mel fra de store industrimøllene,
som leverer et standardisert mel. Vårt mel kan
gjerne sammenlignes med vin; det får et
årgangspreg. Melet får større variasjon av
smaker og bakekvaliteter. Hver årsavling
preges av klima, jordsmonn, vær, vind,
bondens agronomi og hvordan mølleren vår;
Frode; behandler det.

De gamle sortene har svakere gluten, mer
skall, mindre stivelse, høyere næringsinnhold
og mer smak, og stiller nok litt større krav til
den som baker. Noe mel trekker mye væske i
deigen, andre mindre. Viktige verktøy for deg
som baker er: tid, temperatur og konsistens.
Forskjellig mel egner seg for ulike
hevingsmetoder som surdeig, økologisk gjær
og fersk gjær.

Det kan være vanskelig å gi ut oppskrifter,
spesielt på brød, fordi det hele tiden vil være
dine vurderinger av mel og deig; og ditt
«handlag» som er avgjørende. Dette kommer
med erfaring. Praktisk introduksjonskurs vil gi
deg forståelse for en måte å bake brød på som
du kan variere i det uendelige.

Lykke til – og god fordøyelse!


