
25 g jäst
3 dl (300 g) mjölk
7 dl (700 g) vatten
30 g Premium Psyllium

25 g jäst
400 g (4 dl) vatten
50 g (1/2 dl) rapsolja
140 g (2 dl) rismjöl
120 g (2 1/2 dl) durramjöl
110 g (2 dl) majsstärkelse

6 stycken En stor limpa eller 14 frallor

Grundrecept av Elisabeth Ekstrand-Hemmingson

Recept av Anneli Bark - @glutenfriagodsaker

Kan användas till korv- eller hamburgerbröd eller 
ätas som vanliga småbröd med smör och ost.

434 g vatten
230 g majsstärkelse
150 g rismjöl
40 g socker
30 g sirap
23 g Premium Psyllium

• Blanda alla torra ingredienser i en skål.
• Addera de flytande ingredienserna till mjölblandningen
 och knåda i ca 6 minuter. Degen ska vara lite kletig 

men ska gå att rulla med mjölade händer.
• Rulla till önskad form på brödet, ca 60-70 g per bröd.
• Låt jäsa på 37 grader i ugnen i 50 minuter.
• Grädda sedan på 175 grader i 20 min.
• Låt svalna innan servering.

grundrecept småbrödGlutenfritt basbrödhavrebaguetter

100 g glutenfria havregryn
ca 750 g glutenfri mjölmix
18 g SoftBake®
15 g salt

• Värm mjölk och vatten till 37 °C. Smula ner jästen 
 och rör om ordentligt.
• Vispa ner psyllium och linfrö och blanda ner havregryn.
• Låt blandningen stå i 10 minuter så att psylliumför-

skalen hinner svälla.
• Blanda ner SoftBake® och salt i mjölet och tillsätt det 

mesta av mjölblandningen och bearbeta en god stund.
tills degen blir lagom fast. Degen ska vara lite klibbig.

• Låt jäsa under bakduk till dubbel storlek i 1-2 timmar.
• Stjälp upp degen på mjölat bakbord.
• Knåda inte utan skär bara degen i sex långa bitar och 

fös med lätt mjölade händer ihop bitarna till baguet-
tformade längder och lägg på bakplåtar.

• Låt jäsa under bakduk cirka 1 timme.
• Grädda i 225 °C med varmluft  i cirka 12 minuter. 
• Låt svalna på galler med eller utan bakduk innan 

servering.
Tips! För finare yte kan du pensla brödet med ägg eller 

olja.

• Smula ner jästen i en degbunke. Värm vattnet till 37 
grader och vispa ut jästen med vattnet.

•  Vispa ner rapsoljan i degvätskan. Blanda resterande 
ingredienser i en bunke och tillsätt blandningen till 
degvätskan.

•  Arbeta ihop degen ordentligt i ca 5 minuter, gärna i 
assistent eller elvisp.

• Strö lite durramjöl runt degen och låt den vila i bunken 
under bakduk i 15 minuter.

• Stjälp upp degen på ett bakbord lätt mjölat med dur-
ramjöl. Om du vill baka formbröd formar du en avlång 
limpa och lägger i en smord brödform. Det går också 
bra att lägga limpan direkt på en plåt med bakplåts-
papper. Om du vill baka frallor delar du degen i 14 bitar, 
formar till runda bullar och lägger på två plåtar med 
bakplåtspapper. 

• Låt jäsa under bakduk i ca 45 minuter.
• Värm ugnen till 250 grader.
• Grädda limpan i nedre delen av ugnen. Sänk då tem-

peraturen till 200 grader direkt när du satt in bröd-
formen eller plåten med limpan i ugnen och grädda i 
ca 30 minuter. Frallor gräddas i mitten av ugnen. Sänk 
ugnsvärmen till 225 grader vid insättning av plåten 
och grädda i ca 10 minuter. Låt bröden svalna på galler 
under bakduk.

Ca 12-14 st

20 g jäst
14 g salt
14 g surdeg (valfritt)
12 g solrosolja
12 g SoftBake®

30 g strösocker
15 g Premium Psyllium
10 g SoftBake®
6 g (1 tsk) salt



Så använder du SoftBake®

Med en enkel regel kan du börja använda SoftBake® 
till redan befintliga glutenfria recept. Med tidens 
gång kommer du säkert behöva justera upp eller 
ned mängden SoftBake® innan man hittar ett perfekt 
resultat.

1. Räkna ut den totala mängden på alla ingrediens-
er i ett recept. Tex kanske den totala mängden blir 
900 gram.

2. Räkna därefter ut vad 1% av den totala vikten är. I 
vårt exempel, 1% av 900 gram = 9 gram.

3. Addera då 9 gram SoftBake® till ditt recept och 
blanda ut med övriga torra ingredienser väl.

SoftBake finns hos 
Coop, Hemköp och Citygross 

www.lindrooshälsa.se • 019-33 15 10
info@lindrooshalsa.se

019-331510  www.lindrooshalsa.se

För mer information och recept gå in på      
www.lindrooshalsa.se

Eller hör av dig till oss på 019-33 15 10 eller 
info@lindrooshalsa.se

Glutenfritt bröd
med softbake®

Volym, fluffighet 
och konsistens• Blanda alla torra ingredienser i en skål.

• Tillsätt all vätska och rör om så att inga klumpar finns 
kvar i smeten.

• Fyll muffinsformar till ungefär 2/3 av formens volym.
• Grädda i ugnen på 220 grader i 22 minuter.

Tips! Du kan göra vilken smak som helst genom att 
tillsätta hallonpulver, blåbärspulver eller lakrits till 
receptet istället för vaniljpulver.

265 g rismjöl
150 g socker (går med mindre)
4 st ägg
156 g solrosolja
156 g mjölk

Ca 16 st

Ersätter gluten vid bakning

Skapar fluggigt och mjukt glutenfritt bröd

Bidrar med volym till glutenfritt bröd

Använd tillsammans med premium psyllium

Smular mindre och bättre konsistens

Muffins

14 g salt
10 g SoftBake®
10 g bakpulver
3 g vaniljpulver


