
DOMOWY CHLEB

Graham, chleb żytni, a może razowiec?

Niezależnie od tego, który bochenek najczęściej gości na Waszych 
stołach warto pamiętać, że pieczywo jest podstawą zdrowej diety! 

Zachęcamy do samodzielnych wypieków! 
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Przy wypieku chleba najważniejszy jest czas. 
Pierwszy etap to wyhodowanie zakwasu. Najlepiej 
używać do tego mąki żytniej (typ od 700 wzwyż), 
początkowo nie jest on tak silny jak drożdże 
spożywcze, ale z czasem staje się on coraz silniej-
szy. Ja używam zakwasu, który wyhodowałam 
około rok temu.

Na początku potrzebujemy pół szklanki mąki żyt-
niej, do której dolewamy ciepłej (ale nie gorącej) 
wody. Całość mieszamy powoli na gładką półpłyn-
ną masę. Słoik nakrywamy gazą lub przykrywa-
my zakrętką, pamiętając o tym by jej nie zakręcać 
– mieszanka potrzebuje stałego dopływu tlenu. 
Po dwóch dniach powinny pojawić się w nim 
pierwsze bąbelki powietrze, to znak, że drożdże 
rozpoczęły swoją pracę. Dodajemy wtedy dwie 
kolejne łyżki mąki i dolewamy wody. Proces ten 
powtarzamy do momentu aż zapełnimy słoik w 2/3.



CZEGO POTRZEBUJESZ?
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• 400 gram mąki żytniej (w zależności 
 od dostępności używam mąki żytniej 
 typ 2000 lub 720) 
• 200 gram mąki pszennej 
 lub owsianej/gryczanej 
• 400–600 ml ciepłej wody 
 (zależnie od tego czy chleb wypiekać 
 będziecie w formie czy na blasze) 
• 10–20 gram soli 
• ok. 200 gram zakwasu

Opcjonalne: 
ziarna słonecznika / czarnuszki / sezamu 
(właściwie tego co najbardziej lubicie)

PRZYGOTUJ

Jesteśmy gotowi do wypieczenia pierwszego chleba! 
Teraz przygotuj następujące produkty 

i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

1. Do miski wsypujemy oba rodzaje mąki i sól,  
 dokładnie mieszamy. (jeśli chcesz dodać ziarna, 
 zrób to teraz)

2. Na środku tworzymy niewielkie zagłębienie  
 do którego wlewamy zakwas.

3. Powoli wlewamy wodę do miski. 
 Ciągle mieszamy.

4. Jeśli planujemy piec chleb na blasze wlewamy  
 tylko 400–450ml i resztę wyrabiamy ręcznie.

5. Jeśli jesteśmy miłośnikami chleba bardziej  
 wilgotnego wlewamy całą przygotowaną wodę.

6. Po uzyskaniu jednolitej masy, pozbawionej  
 grudek, miskę przykrywamy wilgotną ściereczką 
 i odstawiamy w ciepłe miejsce.
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Tu ponownie chleb wymaga od nas sporo cierpli-
wości. Ja preferuję wyrabianie ciasta wieczorem 
i zostawianie go na całą noc (8–12 godzin). Dajemy 
wtedy masie czas by spokojnie wyrosła. Rano 
przenosimy całość do formy lub wyrabiamy w od-
powiadający nam kształt bochenka i kładziemy 
na blachę.

Piekarnik należy rozgrzać do 230˚C. Po włożeniu 
chleba temperaturę od razu zmniejszamy do 
100˚C i pieczemy przez 2 godziny. Po tym czasie 
w naszym mieszkaniu roznosić się będzie cudow-
ny aromat świeżego pieczywa.

Ostatni, najważniejszy krok

to cieszenie się śniadaniem 
z własnoręcznie przygotowanego 

chleba! :)


