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IPINIUM

TORNEDALSRIESKA
B R Ö D R E C E P T

En norrländsk delikatessINGREDIENSER

1 ¼ kg kornmjöl

11 dl kallt vatten

1 pkt jäst

1 msk salt

Lägg GSB på ugnens trådgaller och ställ ugnen på 250 grader

Rör ut jästen i lite ljummet vatten.
Tillsätt resten av vattnet, saltet och mjölet.
Spara 3 dl av mjölet till utbakningen.
Arbeta ihop till en vanlig deg, dela den i 4 delar, och kavla ut den till 
runda kakor c:a ½ – 1
cm tjocka som naggas på båda sidor.
Lägg en kaka på den varma GSB-plåten.
Grädda på nedersta falsen i c:a 6 minuter.
Kakorna äts läckrast färska, gärna med smör! De går att frysa.



IPINIUM

PETERS POOLISHBRÖD
B R Ö D R E C E P T

Peters PoolishbrödINGREDIENSER

På morgonen

5 g jäst
300 g ljummet vatten
300 g vetemjöl

På kvällen

350 g ljummet vatten
700 g vetemjöl
20 g salt
8 g jäst

1. Vispa samman ingredienserna i en bunke.
2. Plasta in och låt stå i rumstemperatur över dagen tills degen är full 
av bubblor.

1. Blanda samman ingredienserna med poolishen och arbeta sam-
man degen ordentligt så den blir smidig.

2. Plasta in och låt vila en timme.

3. Baka ut två limpor och lägg på plåt.

4. Låt bröden jäsa under duk en timme.

5. Sätt ugnen på 250 grader.

6. Lägg in bröden på plåten i ugnen och spruta snabbt in vatten med 
en blomspruta innan du
stänger luckan. Sänk efter tio minuter värmen till 200 grader.

7. Ta ut bröden efter 30 minuter, eller när brödens innetemperatur är 
98 grader.



IPINIUM

GROVT SOLROSBRÖD
B R Ö D R E C E P T

Grovt SolrosbrödINGREDIENSER

1,5 dl solroskärnor

2 dl linfrö

3 dl vetekli

4,5 dl vetekross

3 dl vetemjöl

3,5 dl grahamsmjöl

1,5 tsk salt

3 tsk bikarbonat

7,5 dl filmjölk

1 dl mörk sirap

Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt sedan fil och sirap.
 
Stjälp upp i Ipinium 1/3

dels kantin och grädda i 70-80 min i 175 grader.

Vänd upp och ner på kantinen och låt vila en stund.



IPINIUM

FRUKT & NÖTBRÖD
B R Ö D R E C E P T

Frukt och NötbrödINGREDIENSER

5 dl vetemjöl

2,5 dl grahamsmjöl

1,5 dl rågmjöl

1,5 dl solroskärnor

0,5 dl russin

1 dl hela hasselnötter

0,5 dl linfrö

0,5 dl torkade tranbär

2 tsk salt

3 tsk bikarbonat

7,5 dl filmjölk

1 dl mörk sirap

Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt sedan fil och sirap. 

Stjälp upp i Ipinium 1/3

dels kantin och grädda i 60-70 min i 175 grader.

Vänd upp och ner på kantinen och låt vila en stund.



IPINIUM

EIVORS LIMPOR
B R Ö D R E C E P T

Eivors LimporINGREDIENSER

50 g jäst

5 1/2 dl ljummet vat-
ten

1 1/2 tsk salt

1/2 dl olivolja

2 dl fiberhavregryn

ca 6 dl rågsikt

ca 6 dl lantbrödsmjöl 
(4 sädesslag)

Gourmesalt

Smula jästen, rör ut med lite vatten och tillsätt sedan all vätska plus 
salt.

Häll i havregryn, rör om.

Tillsätt mjölet lite i taget.

Arbeta ihop till en fast och smidig deg som är ganska tung och släp-
per bunken.

Tillsätt mer mjöl om det behövs. Jäses under duk en timme.

Dela degen i två delar. Forma till limpor och lägg på iPiniumplåt un-
der bakduk. Låt jäsa i 45 minuter.

Strö över lite gourmetsalt.

Gräddas på släta sidan av GSB i 250 grader tillsammans med en skål 
vatten i 15 minuter eller tills brödet fått fin färg. 
 
Stäng av ugnen, låt stå ytterligare ca 30 minuter eller tills brödet låter 
ihåligt på undersidan.



IPINIUM

KNÄCKEBRÖD
B R Ö D R E C E P T

Knäckebröd á la iPiniumINGREDIENSER

200 g aktiv surdeg på 
råg

200 g vatten

325 g rågmjöl, Ängla-
mark

10 g havssalt

10 g psylliumfrön, hela

10 g linfrö, hela

10 g vetegroddar

Blanda allt i din maskin eller en stor bunke och jobba noggrant ihop 
med maskin ca 10 minuter.

Låt degen vila en timme eller två på ett varmt och skönt ställe. 
Dela sedan upp degen i 12 bitar, kavla ut direkt på smörpapper eller 
liknande. 

Grädda direkt, 8-10 minuter i ugnen på 200°C på en varm iPinium 
GSB.

Låt sedan bröden svalna på galler utan bakduk och förvara bröden 
sedan i en papperspåse eller brödlåda av trä.

Baka och knapra lugnt!



IPINIUM

FIAS UPANNE BRYTBRÖD
B R Ö D R E C E P T

BrytbrödINGREDIENSER

50 g jäst

5 dl 38 gradigt vatten

2 tsk salt

2 msk ljus brödsirap

½ dl smält smör

1 dl Rågflingor

1 dl Havregryn

Ca 8 dl rågsikt

Ev. 2 tsk kummin

Lös upp jästen i saltet och sirapen, tillsätt därefter degvätskan.

Blanda i de övriga ingredienserna och låt ljäsa i ca 30-40 minuter.

Knåda i hop hegen lätt och bred ut den i den stora Upannan 
(324×325) med 40 mm eller 60 mm djup. 

Nägga försiktigt degen med en gaffel och låt jäsa i ytterligare 30 
minuter. 

Pensla med lite vatten och strö över rågflingor samt skär ett rutmön-
ster i brödet för att underlätta att man kan bryta av lagom stora
portionsbitar senare.

Grädda i ugnen cirka 25 minuter på 225 grader.



IPINIUM

ANKIS GÄLLIVAREBRÖD
B R Ö D R E C E P T

GällivarebrödINGREDIENSER

1 kg vetemjöl (alt. det 
mjöl du har)

2 paket torrjäst

1 dl krossat linfrö

8 dl 50-gradigt vatten

2 msk olivolja

flingsalt

Blanda alla ingredienser utom olja och salt.

Låt jäsa i 30 minuter.

Slå upp i iPiniums universalpanna 325×354/60mm.

Platta ut och pensla med olja.

Strö över flingsalt.

Låt jäsa i ytterligare 15-20 minuter.

Baka därefter i 230 grader i 20 minuter (brödet ska ha 91 grader).



IPINIUM

SOLROSBRÖD I FORM
B R Ö D R E C E P T

SolrosbrödINGREDIENSER

1 kg mjöl, 4 sädesslag

1,5 dl solroskärnor

2 tsk salt

2 pkt torrjäst

3 msk rapsolja/ma-
tolja

8 dl 50 gradigt vatten

Blanda de torra ingredienserna men spara 0,5 dl solroskärnor att ha 
ovanpå brödet.

Tillsätt vatten och olja och blanda väl med elvisp &amp; degkrokar. 
(degen skall vara mycket kladdig), låt jäsa i 30 minuter.

Lägg sedan upp smeten/degen i formen och jämna ut den (blöt 
gärna handen med vatten då smeten/degen inte fastnar lika lätt då) 
och strö över de återstående solroskärnorna, 

Låt jäsa i ytterligare 20 minuter och grädda sedan i 230 grader i ca 23 
minuter (94 grader).



IPINIUM

HÖGFJÄLLSHOTELLETS 
MANITOBA BRÖD

B R Ö D R E C E P T

Manitoba BrödINGREDIENSER

500 vatten

450g manitobacream

12,5g jäst

1300g manitobacream 

Vatten ca 1200g

50g havssalt

Dag 1
Väg upp
500 vatten
450g manitobacream
12,5g jäst
Blanda allt i en bunke och plasta, låt stå framme i rums temp över 
natten

Dag 2
Häll för degen i en degblandare och tillsätt 75g jäst, 
1300g manitobacream 
Vatten ca 1200g
50g havssalt
Tillsätt vatten under blandning

Kör på nästan max fart i 7min tillsätt saltet, och kör ytterligare ca 10 
min tills degen samlat sig kring deg kroken och är alldeles blank.
Jäs degen i ca 1h
Ta ur degen med degskarapa på mjölad bänk och lägg degen i ipi-
num bakform och jäs
ytterligare 45min i formen
Baka av på 275grader i 8 min, sänk till 200g och baka klart till 
96grader kärntemperatur.


