
Brood bakken in de oven 
 
Nodig: beslagkom, theedoek, klein kommetje, theelepel, meetbeker, weegschaal, oven, meel, bloem, 
suiker, roomboter, zout, verse gist, warm water, bakpapier 
 
Doe in een kom: 5 minuten 

 10 gram suiker 

 10 gram boter 

 5 gram zout 

 250 gram bloem 

 250 gram broodmix (bijv. meergranen meel) (bij de molen verkrijgbaar) 
 
In een ander kommetje doe je 16 gram verse gist. Je vult een kan met warm water (270 ml). Van die 
270 ml doe je 4 of 5 theelepeltjes bij de gist. Roer hier een papje van.  2 minuten 
 
Meng het gistpapje samen met de rest van het water bij de ingrediënten die al in de kom zitten. 
Goed kneden tot een homogene bal. 5 minuten 
 
Verwarm de oven op 180 graden gedurende 5 minuten. 10 seconden  
 
Bestrooi je werkblad met een beetje bloem en kneed het deeg nog een aantal minuten verder door. 
Rol het uit, flap het weer dicht, sla er lekker op los (zo gaat de lucht eruit), rol het weer uit, flap het 
weer dicht, sla er weer op, enz. dit proces is belangrijk om het gist zo goed mogelijk te laten inwerken 
in het deeg. Na een paar minuten kneden is het deeg klaar en de oven lekker warm. 5 minuten 
 
Zet de oven uit. 2 seconden 
 
Doe het deeg weer in de kom en doe er vervolgens een vochtige, schone theedoek overheen. Zet dit 
een uur in de warme oven. Het deeg zal zich verdubbelen. 1 uur de tijd om je huishouden te doen ;-) 
 
Strooi wat bloem op je werkblad en ro het deeg weer uit, flap het dicht en herhaal dit een keer of 
drie. Leg op een rooster een velletje bakpapier. Bij de laatste keer rol je het deeg uit, rol ‘m op en leg 
‘m op het rooster. 5 minuten 
 
Leg de vochtige theedoek er weer overheen en laat het in de oven (die nog een beetje warm is) een 
half uur narijzen. 32 minuten waarvan 30 minuten om bijv. stille tijd te houden 
 
Haal het deeg uit de oven en verwarm de oven voor op 200 graden. 10 seconden 
 
Na een aantal minuten kan het deeg erin en heb je na 30 minuten bakken een heerlijk brood! Als het 
afgekoeld is kun je het in plakjes snijden en smullen maar! 30 minuten om voor te lezen aan de 
kinderen en ondertussen de heerlijke geur van versgebakken brood op te snuiven 
 
Trek er voor uit: 2 uur, 24 minuten en 22 seconden (waarvan je twee uren eigenlijk kan besteden 
aan andere taken of iets dergelijks)  
 


