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BAGUETTE / STOKBROOD
(TM31, TM5)

 30 min. 3 uur 45 min. gevorderd 30 sneetjes Per 1 sneetje:
Energiewaarde 2531 kJ, Energiewaarde 604 kcal, Eiwit 19 g, Koolhydraten
122 g, Vetgehalte 4 g, Voedingsvezels 6.2 g

INGREDIËNTEN
330 g water
10 g verse gist, verkruimeld of 1 tl
gedroogde gist (4 g)
olie, voor het invetten
500 g broodmeel, en meer om te
bestuiven
1½ tl zout

USEFUL ITEMS
huishoudfolie of theedoek, bakpapier,
bakplaten (ca. 40 cm x 35 cm)

THERMOMIX PARTS
maatbeker

Bereiding

1. Doe water en gist in de mengbeker en verwarm 2 min/37°C/snelheid 2.
Vet ondertussen een grote schaal licht in en zet deze opzij.
2. Voeg broodmeel en zout toe en kneed Deeg/2 min. Doe het deeg over
in de schaal. Bedek de schaal met huishoudfolie of een vochtige theedoek en
laat het deeg rijzen totdat het in volume is verdubbeld (ca. 1½ uur).
3. Leg het deeg op een licht bestoven werkvlak en gebruik een groot mes om
het deeg in drie gelijke stukken te verdelen. Plet elk stuk licht en rol het losjes
in de vorm van een rol en zet apart op het licht bestoven werkvlak. Bestuif de
rollen licht met meel, bedek ze met huishoudfolie of een vochtige theedoek en
laat ze gedurende 20 minuten rusten.
4. Plet elk stuk deeg opnieuw licht tot een rechthoek en houd hierbij de
luchtbellen in het deeg. Rol het deeg opnieuw in de vorm van een rol. Knijp
de vouw van de rol dicht met uw vingers om het af te sluiten. Maak de rol
langer tot de vorm van een baguette. Rol hierbij heen en weer en oefen licht
druk uit vanuit het midden van de baguette naar de uiteinden. Plaats de
baguettes met de vouwzijde naar beneden op het bakpapier en trek het
papier tussen de baguettes op om een lage afscheiding te creëren. Zo zullen
de baguettes hun vorm behouden en zullen ze niet aan elkaar gaan kleven
tijdens het rijzen. Bedek de baguettes losjes met huishoudfolie of een
vochtige theedoek en laat ze gedurende 45 minuten rijzen.
5. Plaats 20 minuten voor het einde van de rijstijd, 2 bakplaten in het
onderste gedeelte van de oven, een plaat op de onderste richel, de ander één
erboven. Verwarm de oven voor op 250°C.
6. Zet ca. 100 g zeer heet water klaar in een kopje. Snijd de baguettes met
een zeer scherp mes in door over de lengte van elk brood drie elkaar
overlappende sneden aan te brengen. Schuif de baguettes samen met het
bakpapier op de bovenste voorverwarmde bakplaat. Giet het hete water snel
maar voorzichtig op de onderste bakplaat om stoom te creëren en sluit de
ovendeur onmiddellijk om de stoom in de oven te houden (zie tip). Bak
gedurende 20 minuten (250°C) of totdat het deeg goudbruin van kleur is. Als
de baguettes voor het einde van de baktijd al redelijk bruin lijken, verlaag dan
de oventemperatuur tot 230°C. Laat de baguettes 20 minuten afkoelen
voordat u ze snijdt.
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INGREDIËNTEN
330 g water
10 g verse gist, verkruimeld of 1 tl
gedroogde gist (4 g)
olie, voor het invetten
500 g broodmeel, en meer om te
bestuiven
1½ tl zout

USEFUL ITEMS
huishoudfolie of theedoek, bakpapier,
bakplaten (ca. 40 cm x 35 cm)

THERMOMIX PARTS
maatbeker

TIP

 Om te testen of de baguettes klaar zijn om te bakken, duwt u het deeg licht
in met uw vingertop. De uitsparing die uw vinger achterlaat, moet langzaam
verdwijnen. Als het deeg snel weer terugveert, is het onvoldoende gerezen.
Als de uitsparing niet verdwijnt, is het deeg te lang gerezen. De baguettes
zal dan niet zoveel rijzen in de oven, maar het brood zal nog altijd goed
smaken.

 De stoom aan het begin van de baktijd zorgt ervoor dat de baguettes een
knapperige, goudkleurige korst krijgen. Wees zeer voorzichtig bij het
opgieten van het water. Voorkom dat u uzelf of eventuele glaselementen in
uw oven bespat. Indien gewenst kun u de stoom weglaten.

 Baguettes kunt u altijd het beste vers gebakken eten.
 Baguettes krijgen meer smaak als u het deeg gedurende de nacht koelt in

de koelkast. Nadat het deeg bij stap 2 gerezen is, vouwt u het voorzichtig
eenmaal om zodat de lucht kan wegstromen. Bedek de schaal met
huishoudfolie en zet de schaal in de koelkast. Ga de volgende dag door
met stap 3 zoals beschreven in het recept. De baguettes moeten soms
10-20 minuten langer rijzen bij stap 4 voor het bakken.

MEDIA
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