
 

 

Postup “českobrodský pšenično žitný“ :     

Večer vezmu uložený kvásek z lednice (což je množství cca 2 polévkové lžíce (dále PL), dám k němu 

20 g vody + 20 g celozrnné žitné mouky. Nechám přes noc do druhého dne . 

Druhý den v cca 8 hodin přemístím do 0,7 Omnia, přidám 120 g celozrnné žitné + 150 g vody a přemístím „na 

teplo“(ideální teplota 25 – 27 ⁰ C). 

V cca 15,00 dám hotový kvásek (bude ho cca 2 x tolik krásně bublinkatý viz obr.1) do mísy, odeberu 2 PL na příští 

pečení, přidám 360 g vody a kysané podmáslí (Lidl) půl na půl . A prosiju k němu mouku. (dávám : 100 žitné, 350 

pšeničné chlebové a 150 obyčejné hladké – celkem 600 g . Zamíchám aby nebyly ve směsi suchá místa a dám na cca 

1 hoďku odpočinout . (hydratovat) . 

Potom přidej 2 - 3 čajové lžičky soli (CL) , 2 – 3 CL kmínu (dávám ½ + ½ celý a drcený) a 1 CL mletého koriandru. 

(nemusí být). Nech zamíchat v robotu. Stačí 5 minut . Nebo ručně ( to nevadí)  

DŮLEŽITÉ : UŽ NEPŘISYPÁVEJ ŽÁDNOU MOUKU !   Protože při "hydrataci se v těstu vyvinul lepek a to by ta 

přisypávaná mouka už "nestíhala" . 

Přidat můžeš pouze tekutinu - pokud je těsto moc hutné, ale to určitě v shora uvedených poměrech nebude. Potom 

těsto vyškrábni na navlhčenou linku, přelož odspodu kolem dokola umělohmotnou stěrkou přikrej nějakou mísou ať 

těsto neosychá a nech cca 30 minut odpočinout. To celé zopakuj  2 x – lépe 3 x. (podle času, to je to překládání 

těsta). Po té celkově řekněme hodině a půl  těsto vyklop na navlhčenou linku, ještě jednou popřekládej, za mírného 

podsypávání hladkou moukou (přes cedníček) vyválej a stoč do vysypané ošatky. (pro vysypání používám 

pohankovou mouku). A dej přikryté ( mikrotenem, igelit. taškou kynout – já používám igelitovou koupací čepici 

z drogerie a 6,- Kč) kynout. Současně s kynutím pouštím troubu, která se mi po čas kynutí, což je cca 50 minut 

vyhřeje na 240 – 250 ⁰ C .  

Ten čas kynutí a vyhřátí trouby je třeba vychytat ,  protože lepší je nedokynout než překynout. 

Potom chleba, otočím – vyklopím z ošatky na lopatku (viz obrázek 2) ometu štětcem přebytečnou mouku,postříkám 

rozprašovačem na kytky, posypu kmínem (to není nutné, je to pouze ozdoba) a vsadím do trouby. Kdo umí, tak 

chleba místo otočení na lopatku vyhodí. Na dně trouby mám starou pánev, někdo pekáček, do kterého vyleju po 

vsazení pecnu cca 1,5 vřelé vody z varné konvice. Peču na žulové dlaždici, kterou mám umístěnou na drátěném roštu. 

Nejdříve 25 minut, potom vyvětrám troubu, snížím teplotu na cca 180 – 190 ⁰ C peču dalších 25 minut . Po těch 

celkových 50 minutách chleba (obr.3) vyndám na mřížku, postříkám rozprašovačem nebo nebo potřu štětcem vodou 

(není to nutné, je to kvůli lesku) a dám vystydnout. Zakrojíme až když je pecínek vystydlý. 

obr.1   obr.2  obr.3   

Na obrázku je kvásek ve sklenici Omnia 0,7 litru  v 8 ráno, sázecí lopatka  a upečený chlebík váha cca  1,2 kg 
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