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Det sies at lukten er den 
sansen som vekker flest 
emosjoner og minner. 
Randi Mælum på gården 
Austvang i Solør deler 

gjerne et barndomsminne som bekref-
ter dette. – Jeg satt ute på trappa hjem-
me en fin sommerdag, drakk kald melk 
og spiste nystekt, hjemmebakt brød 
med smør og HaPå. 

Kanskje ligger denne hverdagslige 
opplevelsen til grunn for det som i dag 
er Randis hobby nummer én: baking. 
Én ting er selve det matnyttige produk-
tet, men her ligger også en filosofi, en 
kulturarv og et ønske om å føre kunn-
skap videre. – Jeg vil ta vare på hånd-
verket og vise at det går an å lage mat 
uten strøm, sier Randi og åpner døren 
til bryggerhuset fra 1893. Her er bryg-

Duften Av 50 nybAKte bRøD
God tid, lang heving og en stor, het, vedfyrt baksteovn er hovedingrediensene i Randi Mælums 

favoritthobby. Her gir hun deg noen av sine beste oppskrifter.
TeksT: Marte ØstMoe  FoTo: anja elMine BasMa

gerspann, en vannpumpe, en vedfyrt takke samt en diger bakerovn. 
Mye av dette er helt fremmed for dem som stiger over dørstokken; 
skoleklasser, syforeninger, organisasjoner og tilfeldig forbipasseren-
de. Allerede ute på gårdsplassen på gården Austvang, blir de møtt av 
en herlig, hjemmekoselig duft av ferskt brød bakt i steinovn.  

Deigen BesteMMer
I forkant av det ferdige brødet, ligger det mange timers arbeid. Pro-
sessen har vært i gang i flere timer, om ikke døgn. Deigen er satt 
dagen før og skal kaldheve. når den står lenge, benyttes minimalt 
med gjær, og smakene og aromaen får tid til å utvikle seg. en spesi-
ell smak blir det også av brød som er stekt i vedfyrt steinovn. – Det 
er veden som gir brødet den gode smaken, forteller Randi. Hun har 
lagt inn kubber av or, men kan også benytte gran. Det viktigste er 
likevel ikke treslaget, men at veden er tørr og at glørne blir spredt i 
ovnen. Slik blir temperaturen jevn, og brødene blir ferdige omtrent 
samtidig. I ovnen ulmer og brenner det i to–tre timer. 

I mellomtiden veltes den ene baljen med deig etter den andre på 
kjøkkenbenken. Oppskrift benyttes ikke alltid, men hver deig be-
står av sju liter vann, mel og gjerne potet som er en vanlig ingredi-

Runde eR de og godt 
lukteR de: Med duften 
av nybakt brød går 
assosiasjonene til gamle 
dager, bestemor, 
hyttetur og ferie. Men 
også i 2012 kan tiden 
stå stille. 
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Tips!
Ikke sett stekeplaten med brødem-
nene over en kum med for varmt vann 
når brødene etterheves. Da kan deigen 
klappe sammen. 

På god vei: Randi kan alle de 
gode triksene: Bøkespon på 
bakespaden gjør at brødet glir 
lettere av, og ned i ovnen.

Grovbrød med poteter
2 dl helkorn av bygg 
3 poteter
2 dl hvetekli
2 dl helkorn av bygg
1 dl havrekli
2 kg grovbakstmel eller like deler sam-
malt hvete, rug, bygg og fint hvetemel
1 ts salt
2 ss sukker
14 dl kulturmelk eller vann
50 g gjær
1 dl olje

Legg byggkornene i bløt natten over. 
Skrell, kok og mos potetene før de av-
kjøles. Bland det tørre. Løs opp gjæren 
i litt lunken væske og tilsett blandingen 
og resten av væsken i det tørre. Elt dei-
gen og sett den til heving. Hvis deigen 
settes kaldt over natten, kan du redu-
sere gjærmengden ned til 10–20 gram, 
bare sett deigen litt varmt morgenen 
etterpå hvis den ikke har hevet nok. 
Potetene gjør at deigen kan bli for fuktig 
hvis den står, da må du tilsette mer mel. 
Del deigen i emner, form brødene og 
sett dem til etterheving. Stek brødene i 
200 grader i ca. 50 minutter.



vaRMt aRBeid: etter tre 
timer skrapes glørne ut av 

ovnen med en glorake. kullet 
skal ut, ovnen må vaskes og 

brødene skal inn. 
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ens i pottisdistriktet Solør. to deiger er satt, og når ambisjonene 
er store slik som i dag, stepper Anne tschudi Madsen gjerne inn. 
Det er godt å være to. Spesielt når brødene skal ut og inn av den 
hete ovnen. 

I dag viser det seg dessuten at den ene deigen er litt klissete. 
Anne og Randi vet råd. Hevekurver fra Danmark settes frem, dis-
se hindrer at deigen flater ut under etterhevingen. brødene får i 
stedet et nydelig mønster når de hvelves og skal inn i ovnen.  

Deig nummer to er mer medgjørlig. Leivene er faste og kan 
strekkes som strikk. Dette er et sunt tegn – gluten har utviklet 
seg. en slik elastikk oppnås bare når deigen er eltet godt og har 
fått tid til å heve lenge. Randis og Annes hender må være både 
kjærlige og faste, varsomme og sterke. varme må de også tåle, for 
nå er det på tide å få glørne ut og brødene inn.  

askepott
ved hjelp av en glorake blir kullet nå raket ut og blir liggende 
foran ovnen og gløde. Randi legger en ren, våt fille på kosten og 
tørker ovnen innvendig. Sot og glo på brødene tar seg ikke godt 
ut. nå demonstrerer Randi sitt beste bakertriks. Hun kaster en 
håndfull mel inn i ovnen. blir det fort brent, er ovnen for varm, 
og på nytt må det vaskes med kald klut. 

Ingen temperaturmåler røper hvor varmt det er. Ingen klok-
ke ringer når ovnen er perfekt. Her bestemmer elementene, ov-
nen og deigen. nå må ovnen kjøles et hakk, og i mellomtiden skal 
brødene snittes. Merkene ser flotte ut, brødene får sin signatur, 
men snittene har også en praktisk funksjon. 

– Det er alltid litt ekstra gass i deigen som vil ut. Snitter du 
dem ikke, vil de sprekke. når du snitter, kontrollerer du dette, 
forklarer Randi. brødene dusjes deretter med vann slik at skor-

teaMBuilding: Randi Mælum  
får nå og da hjelp av anne tschudi Madsen. det 

er godt å være to når målet er å bake 50 brød.



– Det er veden som gir brødet den gode smaken.  Randi

glovaRMt: ovnen varmes opp 2–3 timer i forveien. et 
sandmagasin utenfor steinen i steinovnen gjør at ovnen holder 
på varmen, men for varmt må det heller ikke være. 

BjelleR På: i vinduet på bryggerhuset henger det en 
krans av lin, kjevler og rosettbakkelsjern. utsikten går rett 
ut på åkeren og minner oss om hvor melet kommer fra. 
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pen skal bli sprøere. erstattes vann med melk, brunes brødet. en 
tredje mulighet er å blande sukker i melken og dermed lage ka-
ramellisert brød. De ferdighevede, perfekt runde brødene blir nå 
løftet med varlige hender over på en brødspade. Med bøkespon 
på spaden vil brødet lettere skli av og ned på steingulvet i ovnen. 

MØllejenter 
en vedfyrt steinovn gir mange muligheter. Her bakes kanelsnur-
rer og pizza og her bakes brød som får ulik smak, avhengig av 
deig og steketeknikker. 

Grislet brød er stekt i to omganger. først settes det på en tre-
fjøl som holdes inne i en ovn der veden fremdeles brenner. flam-
mene slikker rundt brødet og skorpen lukker seg. I neste omgang 
stekes det på vanlig vis, inne i en forvarmet steinovn. Med denne 
teknikken får du skorpe rundt hele brødet. Skorpen er ikke bare 
god, men konserverer brødet slik at det holder seg lenger. 

Dette er en av årsakene til at Randis brød er så populære.  
– Det er familier der ute som ønsker seg ti nye brød i frysebok-
sen, og jeg svarer gjerne ja når folk ringer og bestiller, sier hun.

Den store steinovnen vitner om at det har vært mange i arbeid 
på Austvang, forhåpentligvis ble det mat nok til alle. I dag hentes 
to ganger 25 brød ut av ovnen. De behandles som nyfødte barn 
og legges varsomt i baljer som straks skal fraktes til flisa for å 
selges på marked der. Klokka er 11 om formiddagen. Det er snart 
ett døgn siden deigen ble satt. 

– Å bake må ta den tiden det tar, sier Randi. I dette arbeidet er 
det ikke klokka som styrer. Med Annes hjelp bærer hun baksten 
sin ut døren. På veien passerer hun et innrammet diplom: «Årets 
møllejente 2012: Du har på kulturelt vis bidratt til trivsel og ut-
vikling i bygda.»  hl

1 kg sukker
2 egg

1 l kulturmelk
3 ss hornsalt

½-1 ts kardemomme
500 g smør

Ca. 2 kg hvetemel

Væmmel-snepper  
Dette er tradisjonsrik søt bakst som 
er god til kaffen. Visp sammen egg 
og sukker. Rør inn melk, hornsalt og 
kardemomme. Smelt smøret og avkjøl 
litt før det blandes inn. Melet siktes og 
røres inn litt om gangen til en passe løs 
deig. Sett deigen kaldt noen timer eller 
natten over. 
Kjevle ut deigen til ½ cm tykke leiver. 
Skjær ut snipper som stekes på plate 
midt i ovnen i 250 grader til snippene er 
svakt gylne. Avkjøl på rist.

5 dl vann
25 g gjær

½ dl olivenolje
½ ts salt

10–12 dl siktet hvetemel
Fersk, tørr pultost

Grovt havsalt

Pultost-focaccia
Rør ut gjæren i lunkent vann og ha 
i oljen. Tilsett salt og eventuelt noen 
spiseskjeer pultost hvis du ønsker en 
kraftig smak. Bland i mel og elt godt. 
Deigen skal være løs. Sett den til heving 
under plast i 1–2 timer. Ta olivenolje 
på hendene, trykk deigen utover i en 
smurt langpanne eller på stekeplate. 
Trykk ned groper med fingertuppene 
og sett til etterheving i ½-1 time under 
oljet plast. Stenk olivenolje over, og strø 
pultost og grovt havsalt over focacciaen. 
Stek i 225 grader i 20–25 minutter.




