
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vorwort 

Mit unserem kleinen Brotbackbuch geht es uns um eins, und das ist 
die Liebe zu unserer gemeinsamen Brotkultur in Polen und 
Deutschland. Brot, Brotbacken und Brotessen ist in unseren Ländern 
seit Tausenden von Jahren positiv besetzt. Brot gehört zur Vielfalt der 
lebendigen kulturellen Ausdrucksform, die unmittelbar von 
menschlichem Können getragen wird. Unser Brot gilt als besonders 
schützenswert und vor allem: es schmeckt. 

In unseren Ländern gibt es über 3000 bekannte Brotsorten. Und, trotz 
der immer internationaler 
werdenden Rezepturen gibt es 
auch eigene traditionelle Brot-
spezialitäten. Brot ist in Polen bei 
allen Mahlzeiten dabei. Vor-
wiegend als Weißbrot -Chleb 
bioly- oder als herzhaftes Misch-
brot aus Roggen- und Weizen-
mehl. In Deutschland werden 
überwiegend traditionelle Voll-

kornbrote gebacken.  

Nach alter Sitte ritzt man in Polen 
und vielerorts auch in 
Deutschland vor dem Brotan-
schnitt ein Kreuz in die Rück-
seite des Brotes.  

Auch in Polen gehört Brot zu den 
wichtigsten Lebensmitteln - in 
beiden Ländern gilt nach christ-
licher Tradition: 

Unser tägliches Brot gib uns heute!  



 

 

Bei deutsch-polnischen Partnerschaftsbegegnungen in Zons und 

Mikołów wurden in den ver-
gangenen Jahren bereits selbst-
gebackene Brote gemeinsam 
angeschnitten und verkostet.  

Daher haben wir einige typische 
Brotrezepte aus beiden Ländern 
zusammengetragen, wünschen 
viel Spaß beim Nachbacken und 
GUTEN APPETIT! 

Kultur- & Heimatfreunde Stadt Zons e.V. 

 

Karl Kress Hedi Schütt 

 

Vielen Dank! 

An alle, die uns bei diesem Backbuch unterstützt haben!  

Die deutschen Rezepte stammen von Mitgliedern der Kultur- & 
Heimatfreunde Stadt Zons, die polnischen Rezepte von der 
„Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mikołowie“ (Poviat 
Universität des dritten Lebensalters in Mikołów). 

Übersetzung der Rezepte: Magdalena Locke und Gregor Jarosch. 

Besonders bedanken wir uns beim Partnerschaftskomitee 
Europäische Nachbarn des Rhein-Kreises Neuss für die finanzielle 
Unterstützung! 

Idee und Umsetzung: Karl Kress und Hedi Schütt 

  



 

 

Przedmowa 

W naszej skromnej książce o pieczeniu chleba chodzi o 
jedno, a mianowicie o miłość do naszej wspólnej kultury chlebowej 
w Polsce i Niemczech. Chleb, pieczenie chleba i jedzenie chleba od 
tysięcy lat budzi w naszych krajach pozytywne skojarzenia. Chleb 
jest częścią różnorodnej i żywej ekspresji kulturowej, która jest 
bezpośrednio wspierana przez ludzkie zdolności. Nasz chleb jest 
szczególnie godny ochrony, a przede wszystkim: bardzo dobrze 
smakuje! 

 W naszych krajach jest ponad 3000 znanych rodzajów 
pieczywa. I pomimo coraz większej ilości międzynarodowych 
przepisów, nadal istnieją tradycyjne specjały z pieczywa. Chleb jest 
częścią wszystkich posiłków w Polsce – przede wszystkim chleb 
jasny lub chleb mieszany z mąki żytniej i pszennej. Natomiast w 
Niemczech wypiekane jest głównie tradycyjne pieczywo 
pełnoziarniste. 

Zgodnie ze starym zwyczajem w Polsce i w wielu miejscach 
w Niemczech, przed pokrojeniem na tylnej części chleba robi się 
znak krzyża. 

 

Chleb to jedna z najważniejszych potraw w Polsce, a według 
chrześcijańskiej tradycji naszych obu krajów modlimy się przecież 
słowami: 

Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj! 



 

 

W ostatnich latach podczas polsko-niemieckich spotkań 
Komitetów Partnerskich, czy to w Zons czy w Mikołowie, wspólnie 
kroiliśmy i degustowaliśmy wypiekany domowy chleb.  

Dlatego też zebraliśmy kilka typowych przepisów na chleb z 
obu krajów.  

Życzymy dobrej zabawy z pieczeniem i SMACZNEGO! 

Towarzystwo Miłośników Miasta Zons  

 

Wielkie dzięki! 

Wszystkim, którzy wspierali nas podczas tworzenia tej książki 
o pieczeniu chleba! 

Niemieckie przepisy pochodzą od członków Towarzystwa 
Miłośników Miasta Zons ( Kultur- & Heimatfreunde Stadt Zons) a 
polskie przepisy od członków „Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Mikołowie”. 

Tłumaczenie przepisów: Magdalena Locke i Gregor Jarosch. 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Komitetowi 
Partnerstw Europejskich Sąsiadów Nadrenii- Powiatu Reńskiego 
Neuss za ich wsparcie finansowe! 

Pomysł i realizacja: Karl Kress i Hedi Schütt 

 



 

 

Grußwort Hans-Jürgen Petrauschke 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 

Kenner sind überzeugt, dass polnisches und deutsches 
Brot zu den besten auf der Welt gehört. So verspricht diese 
Sammlung mit leckeren Brotrezepten einen 
herausragenden Genuss. Sie ist ein weiteres von vielen 
Projekten, mit denen sich die Kultur & Heimatfreunde 
Stadt Zons in die deutsch-polnische Partnerschaft des Rhein-Kreises 
Neuss und des Kreises Mikołów einbringen. Dafür sage ich im  
25. Partnerschaftsjahr besonderen Dank. 

Der Mensch lebt aber bekanntlich nicht vom Brot allein. Er braucht zum 
Beispiel die Identifikation mit seiner Kultur und den Austausch mit anderen. 
Dafür steht auch die starke Brücke der Freundschaft zwischen dem Rhein-
Kreis Neuss und dem Kreis Mikołów. 

Herzlichst, Ihr  

 
 

Hans-Jürgen Petrauschke 

 
Słowo powitalne Hans Jürgen Petrauschke 
Starosta Powiatu Reńskiego Neuss 

Koneserzy są zdania, że chleby polskie i niemieckie należą do najlepszych 
na świecie. Tak więc zebrana tu kolekcja przepisów na pyszne pieczywo 
zapewni nam wyjątkową przyjemność. To kolejny z wielu projektów, w 
których zaangażowane jest Towarzystwo Miłośników Miasta Zons w 
ramach współpracy Powiatu Reńskiego Neuss i Powiatu Mikołowskiego. 
Chciałbym szczególnie za nią podziękować przy okazji 25-lecia naszej 
współpracy. 

Powszechnie wiadomo, że nie samym chlebem żyje człowiek. Każdy z nas 
chce się identyfikować ze swoją kulturą i wchodzić w interakcje z innymi. 
Tym właśnie wyróżnia się silny most przyjaźni między Reńskim Powiatem 
Neuss a Powiatem Mikołowskim.  

Z poważaniem 

Hans-Jürgen Petrauschke 
  



 

 

Słowo powitalne Mirosław Duży  
Starosta Mikołowski 

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech pieczenie chleba 
oraz znaczenie jego obecności w każdym domu przy wielu 
posiłkach jest bardzo ważne. Patrząc na tę kolekcję 
przepisów z obu krajów, która powstała w dzięki 
długoletniej współpracy między Reńskim Powiatem Neuss 
a Powiatem Mikołowskim, jestem przekonany, że wybrane 
przepisy dostarczą nam nie lada frajdy podczas samego pieczenia oraz 
wspaniałych doznań smakowych w trakcie konsumpcji. 

Cieszę się również niezmiernie, że akurat w trakcie obchodów naszej 25-letniej 
współpracy powstaje wspólny projekt Towarzystwa Miłośników Miasta Zons i 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Powiatu Mikołowskiego. Oba Stowarzyszenia 
od lat dbają o zachowanie tradycji, a wspólne pieczenie chleba według 
regionalnych przepisów będzie jeszcze jednym elementem naszej długoletniej 
przyjaźni. 
Serdeczne pozdrowienia i smacznego! 

 

 

Mirosław Duży 

Grußwort Mirosław Duży 
Landrat Kreis Mikołów 

Sowohl in Polen als auch in Deutschland ist das Backen von Brot und die 
Bedeutung seiner Präsenz in jedem Haus bei vielen Mahlzeiten sehr wichtig. 
Wenn ich mir diese Rezeptsammlung aus beiden Ländern anschaue, die aus 
einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und 
Kreis Mikołów hervorgegangen ist, bin ich überzeugt, dass die ausgewählten 
Rezepte uns viel Spaß beim Backen und große Geschmackserlebnisse beim 
Essen bereiten werden  

Ich freue mich auch sehr, dass anlässlich unserer 25-jährigen Zusammenarbeit 
ein gemeinsames Projekt von den Kultur- & Heimatfreunden der Stadt Zons 
und der Universität des dritten Lebensalters aus dem Kreis Mikołów ins Leben 
gerufen wird. Beide Verbände pflegen seit vielen Jahren die Tradition, und das 
gemeinsame Backen von Brot nach regionalen Vorschriften wird ein weiteres 
Element unserer langfristigen Freundschaft sein. 
Herzliche Grüße und Guten Appetit!  

Mirosław Duży
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Buchweizen-Mischbrot  
Zutaten: ( 750 g Brot) 
Für den Hefeansatz: 
25  g  frische Hefe 
1  TL  Zucker 
4  EL lauwarmes Wasser 

Für den Brotteig: 
375  g  dunkles Weizenmehl Type 1050 
125  g  Buchweizenmehl 
2  TL Salz (12 g) 
300  ml  lauwarmes Wasser 
  etwas zusätzliches Mehl zum Kneten 

Zubereitung: 

Für die Zubereitung von diesem Buchweizen-Mischbrot mit 
nussartigem Beigeschmack zuerst den Hefeansatz vorbereiten. 
Frische Hefe mit Zucker und 4 EL lauwarmem Wasser in einer 
kleinen Schüssel zu einer Hefemilch verrühren, eine Prise Mehl 
darüber streuen und mit einem Tuch abgedeckt ca. 15 Minuten in 
der Küche zum Gären der Hefe stehen lassen. 

Weizenmehl, Buchweizenmehl und 12 g Salz in eine 
größere Backschüssel geben und gut vermischen. 
Mit der Hand in der Mitte des Mehles eine tiefe 
Mulde eindrücken und die gegärte Hefemilch in diese 
Vertiefung einfüllen. 

Zusammen mit 300 ml lauwarmen Wasser mit dem Knethaken 
eines Handmixers einen geschmeidigen Hefe-Brotteig kneten. Den 
Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer mit etwas Mehl 
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bestreuten Arbeitsfläche nochmals ein paar Minuten kräftig 
durchkneten. 

Den Teigballen wieder in die Backschüssel zurücklegen und mit 
einem Tuch an einem warmen Ort solange stehen lassen, bis sich 
das Teigvolumen deutlich verdoppelt hat. Den Teig nun ein letztes 
Mal gründlich durchkneten, dabei die im Teig enthaltene Luft fest 
herausdrücken. Anschließend den Teig zu einem runden oder 
länglichen Brotlaib formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. 

Den Backofen auf 225° C 
(Ober/Unterhitze) aufheizen. 
Nachdem sich der Teig auf das 
Doppelte vergrößert hat, das 
Brot mit lauwarmen Wasser 
einpinseln, mit etwas Mehl 
bestreuen, mit einem Holzspieß 
ein paar Mal tief einstechen und 
in die Mitte der vorgeheizten 
Backröhre schieben. Gleich 
darauf zügig etwa 100 ml kaltes 

Wasser auf den Boden der Backröhre gießen und sofort die 
Backofentüre schließen. Dadurch entwickelt sich sehr schnell viel 
Dampf, welcher dem Brot während des Backvorgangs zu einer 
schönen Kruste verhilft. 

Das Brot zunächst mit Ober/Unterhitze bei 225° C 15 Minuten 
backen. Dann die Backofentemperatur auf 190° C zurückschalten 
und ca. 30 weitere Minuten backen.  

Das Brot vom Blech heben und auf einem Drahtgitter auskühlen 
lassen. 
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Dinkel Hefezopf rustikal 

Zutaten: für 1000 g Dinkelzopf 

1  Würfel frische Hefe(42 g) 
1  TL  Zucker 
5  EL  lauwarme Milch 

Für den Brotteig: 

500 g  helles Dinkelmehl Type 630 
100 g  Dinkel Vollkornmehl 
2  TL  Salz (12 g) 
3   zimmerwarme Eier Gr. M 
3  EL  Rapsöl oder Sonnenblumenöl 
150  ml  lauwarme Milch 

Zum Bestreichen und Bestreuen: 

1  Eidotter mit etwas Milch verquirlt 
2 - 3  EL  Sonnenblumenkerne 
 
Zubereitung: 

Für die Zubereitung von diesem Dinkel Hefezopf rustikal wird 
zuerst die frische Hefe leicht zerbröckelt zusammen mit 1 TL Zucker 
und 5 EL lauwarmer Milch zu einer einheitlichen Hefemilch verrührt. 

Beide Dinkelmehlsorten in einer Backschüssel oder gleich in der 
großen Rührschüssel von der Küchenmaschine vermengen. In die 
Mitte vom Mehlgemisch mit der Hand eine Mulde eindrücken, die 
Hefemilch einfüllen. Ringsum das Öl, Salz und drei aufgeschlagene 
Eier geben. 

Nun entweder mit den Knethaken vom elektrischen Handmixer oder 
mit einem Rührlöffel oder mit der Küchenmaschine mit den 
Knethaken zusammen mit ca. 150 ml lauwarmer Milch einen 
geschmeidigen glatten Brotteig kneten. Dabei den Teig in der 
Küchenmaschine zuerst etwa 1 Minute auf höchster Einstellung, 
danach auf Stufe 2 langsam noch höchstens 5 Minuten kneten. Bei 
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Verwendung der Knethaken vom elektrischen Handmixer ebenfalls 
höchstens 5 Minuten kneten.  

Den Teigballen kurz aus der Schüssel nehmen und auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen nochmals durchkneten. 
Danach den Teig in die Backschüssel zurücklegen und mit einem 
Tuch abgedeckt an einem warmen Ort solange stehen lassen, bis 
sich das Teigvolumen deutlich verdoppelt hat. 

Den Brotteig nun nochmals auf der 
Tischplatte durchkneten.  
Anschließend den Teig in etwa drei 
gleich große Teigstücke teilen. Aus 
jedem Teigstück eine etwa 40 – 50 
cm lange Teigschnur rollen und mit 
den drei Teigschnüren einen Zopf 
flechten. Diesen Hefezopf auf das 
mit Backpapier ausgelegte große 
Backblech vom Backofen legen und 
nochmals etwas hochkommen 
lassen. Während dieser Zeit den Backofen auf 220° C aufheizen. 

1 Eidotter mit wenig Milch verquirlen, den inzwischen erneut etwas 
in die Höhe aufgegangenen Dinkelzopf mit dem Eigemisch satt 
einstreichen und mit den Sonnenblumenkernen bestreuen. 

Das Dinkelbrot in die Mitte des auf 220° C vorgeheizten Backofen 
einschieben und zunächst 15 Minuten bei dieser Einstellung 
backen. Danach die Temperatureinstellung auf 200° C zurück- 
schalten und den Hefezopf in weiteren ca. 20 Minuten fertig backen 
(oder solange, bis der Zopf eine schöne Farbe angenommen hat). 

Den Dinkel Hefezopf auf einem Kuchengitter liegend auskühlen, 
danach in Alufolie (keine Frischhaltefolie) gewickelt über Nacht 
ruhen lassen. 
Am nächsten Morgen hat man auf diese Weise ein wie frisch 
gebackenes Dinkelbrot mit knuspriger Kruste und feinem 
Nussgeschmack.  
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Schwabenlaib  

Zutaten: für ca. 1200 g Brot 

Für den Brotteig: 

250  g  aktiver Sauerteig (Bäcker) 
350  g  Weizenmehl Type 1050 
150  g  Dinkelvollkornmehl 
3   gekochte, mittelgroße Kartoffeln (250 g) 
1  EL  Salz (15 – 18 g) 
2  EL  Öl 
175  ml lauwarmes Wasser 
2   gestrichene EL Kümmelsamen 

Für den Hefeansatz:  

30  g  frische Hefe 
1  TL  Zucker 
3 – 4  EL  lauwarmes Wasser 

Außerdem: 

etwa 50 - 100 g Weizenmehl extra zum Kneten 

Zubereitung: 

Sauerteig in die Backschüssel geben, beide Mehlsorten zufügen und 
mit der Hand eine kleine Vertiefung in das Mehl eindrücken. 

In diese Mulde die Hefe, etwas zerbröckelt, Zucker und lauwarmes 
Wasser geben, mit einem TL leicht vermischen, eine Prise Mehl 
darüber stäuben und zugedeckt etwa 15 Minuten stehen lassen. 
Nun ringsum auf das Mehl das Salz, Öl und die gekochten, durch eine 
Presse gedrückten Kartoffeln verteilen. Mit dem Knethaken eines 
elektrischen Handmixers zusammen mit 175 ml lauwarmem Wasser 
einen festen Brotteig kneten. Die Zugabe der Flüssigkeit ist von der 
Feuchtigkeit der Kartoffeln abhängig und wie flüssig der Sauerteig in 
der Schüssel war. 

Diesen Teig nun mit den Händen, zusammen mit immer wieder etwas 
zusätzlichem Mehl, in etwa 5 – 7 Minuten zu einem glatten, nicht mehr 
klebenden festen Brotteig verkneten. 
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Den Kümmelsamen auf einem Küchenbrett mit einem Messer etwas 
zerkleinern, oder in einem 
Mörser leicht zerstoßen, 
anschließend ebenfalls 
unterkneten. In die 
Backschüssel etwas Mehl 
auf den Schüsselboden 
streuen, den Brotteig in die 
Schüssel legen. 

Den Teig mit einem Tuch 
abgedeckt an einem 
warmen Ort bis zur 

doppelten Teigmenge aufgehen lassen. Anschließend den Brotteig 
erneut auf der Tischplatte kräftig durchkneten. 

Ein etwa 30 cm langes Brot, ein rundes Brot, oder 2 kleinere Brote aus 
dem Teig formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen 
und ohne Abdeckung nochmals für etwa 35 - 45 Minuten  bis zum 
Erreichen des doppelten Teigvolumens in der warmen Küche stehen 
lassen. 

Backofen auf 250° C Ober/Unterhitze vorheizen, dabei auf den Boden 
der Backröhre eine Schüssel mit Wasser stellen. 

Das hochgegangene Brot kurz vor dem Einschieben in den Backofen 
mit etwas lauwarmem Wasser einpinseln, mit einem Messer ein paar 
Mal schräg einschneiden und etwas Mehl oder Kümmel darüber 
streuen. 

In den aufgeheizten Backofen in der Mitte der Backröhre einschieben 
und zunächst 10 - 12 Minuten backen. Anschließend die 
Backofentemperatur auf 180° C zurückschalten und das Bauernbrot in 
weiteren 40 - 45 Minuten langsam fertig backen.Wurde ein großes 
rundes Bauernbrot aus dem Brotteig geformt, die Backzeit um 10 - 15 
Minuten verlängern.  
Das Bort auf einem Kuchenrost auskühlen lassen.  
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Ulmer Zuckerbrot 

Zutaten: für ca. 900 g Zuckerbrot 

30  g  frische Hefe 
1  TL  Zucker 
4  EL lauwarme Milch 
1 Prise  Mehl 
250  g  Weizenmehl Type 550 
250  g  Dinkelmehl Type 605 
1   gestrichener TL Salz 
100  g  Zucker 
1  TL  Anis ganz 
2  TL  Fenchel ganz (5 - 6 g) 
100  ml heller Malaga Süßwein  
6 - 7  TL  Rosenwasser 
60  ml  lauwarme Milch  
30  g  geschmolzene Butter 
2   Eier Gr. M 
  etwas zusätzliches Mehl zum Bearbeiten 

Zubereitung: 

Für die Zubereitung wird zunächst ein klassischer Hefebrotteig 
vorbereitet. Dazu frische Hefe in eine kleinere Schüssel bröseln, mit 
Zucker vermischen, 4 EL lauwarmes Wasser hinzugeben und glatt 
rühren. 1 TL Mehl darüber stäuben und mit einem Tuch abgedeckt ca. 
15 Minuten in der warmen Küche stehen lassen. Während dieser Zeit 
beide Mehlsorten mit Salz und Zucker vermischen. 
Gewürze hinzugeben, dabei den Fenchel zuvor mit dem Mörser 
kleinstoßen oder man streut die Fenchelsamen auf einen Unterteller 

und zerdrückt den Samen mit dem Boden einer Kaffeetasse. 
Butter in einer Tasse schmelzen. Milch erwärmen. Malagawein 

oder einen anderen süßen hellen Dessertwein (Madeira, 
süßer Sherry, Tokajer usw.) in eine Tasse füllen. 4 TL 

Rosenwasser hinzugeben und miteinander vermischen. 
In die Mehlmischung eine tiefe Mulde eindrücken. In 
diese Vertiefung die vorgegärte Hefe gießen. Ringsum 

die aufgelöste Butter und die aufgeschlagenen Eier geben. Mit den 
Knethaken des Handmixers einen Teig kneten. Dabei nach und nach 
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die lauwarme Milch und die Wein-Rosenwassermischung mit 
einarbeiten bis ein glatter Hefeteig entsteht. 

Den Teig auf der Tischplatte noch ein 
paar Minuten kräftig mit den Händen 
durchkneten, dabei immer wieder 
etwas Mehl hinzugeben, bis ein gut 
formbarer und standfester Brotteig 
entstanden ist. 
Den süßen Brotteig wieder in die 
Backschüssel legen, mit einem 
Küchentuch abgedeckt an einem 
warmen Ort auf das doppelte 

Teigvolumen hochkommen lassen. Den Teig erneut durchkneten. 
Nun kann man das Ulmer Zuckerbrot wie sonstiges Brot auf einem 
Backblech backen, man sollte dem Teig, damit er nicht zu sehr in die 
Breite fließt etwas Halt beim Formen geben. Dazu den Teig zu einem 
flachen Rechteck drücken, dieses zu einer Rolle aufrollen, die beiden 
Enden wie bei einem Strudel nach unten klappen, auf das vorbereitete 
Backblech legen und an einem warmen Ort nochmals gut in die Höhe 
kommen lassen. Auf diese Weise behält das Zuckerbrot seine Form 
beim Backen. 
Oder man verwendet eine zuvor mit Butter ausgestrichene, mit etwas 
Mehl bestäubte Kastenform von ca. 30 cm Länge zum Backen, den 
Teig in die Form eindrücken und an einem warmen Ort nochmals gut 
aufgehen lassen. 
Den Backofen auf 200° C Ober/Unterhitze vorheizen. Das Zuckerbrot 
in der Mitte mit einem spitzen Messer einmal sehr tief einschneiden, es 
ist gewollt, dass es während des Backens in der Mitte aufreißt. 
In das untere Drittel der Backröhre einschieben und ca. 30 - 35 
Minuten backen. 
Sollte das Brot auf der Oberseite zu schnell braun werden, in den 
letzten 10 Minuten der Backzeit ein Stück Backpapier oder 
Aluminiumfolie darüberlegen.  
Das Ulmer Zuckerbrot noch warm an der Oberseite mit dem restlichen 
Rosenwasser einpinseln, danach auf einem Kuchenrost zum 
Auskühlen legen.  
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Bauernbrot mit Hefe 

Zutaten: (ca. 1450 g Bauernbrot) 

1 kg  dunkles Weizenmehl Typ 1050 
(oder halb helles Mehl Typ 405 und halb dunkles Mehl) 

1 Würfel frische Hefe (42 g)  
1 TL Zucker 
2–3 EL lauwarmes Wasser  
1  EL  Salz ca. 20 g 
600  ml  lauwarmes Wasser 
2  EL  Pflanzenöl 

Zubereitung: 

Die Hefe zusammen mit einem Teelöffel Zucker in einer Tasse mit 2-3 
Esslöffel lauwarmem Wasser anrühren. Für das 
Bauernbrot Mehl mit Salz in einer großen Schüssel 
mischen. Mit der Hand in der Mitte des Mehles eine tiefe 
Mulde eindrücken. 

Die Hefemischung in die zuvor ins Mehl eingedrückte 
Vertiefung einfüllen, mit etwas Mehl bestäuben und mit 

einem Tuch abgedeckt ca. 10-15 Minuten zum Gären der Hefe stehen 
lassen. 

600 ml warmes Wasser in einem Gefäß abmessen. Anschließend 
entweder mit den Knethaken des elektrischen Handmixers, in der 

Küchenmaschine mit dem Knethaken oder 
mit den Händen den Brotteig vorbereiten. 
Dabei unter fortwährendem Kneten nach 
und nach das lauwarme Wasser und 2 EL 
Pflanzenöl zugeben und solange kneten, 
bis der Teig sich als glatter Teigballen vom 
Schüsselrand löst. 

Eventuell während dem Knetvorgang 
zusätzlich immer wieder etwas Mehl 
ringsum an der Seite zugeben. 

Den Brotteig kurz aus der Schüssel 
nehmen und auf einer mit etwas Mehl 
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bestreuten Arbeitsfläche für etwa 2 Minuten nochmals gut mit den 
Händen durchkneten. 

Anschließend wieder in die große Backschüssel einlegen, mit 
Frischhaltefolie und einem Küchentuch abgedeckt an einem warmen 
Ort bis zum doppelten Teigvolumen aufgehen lassen. 

Den Brotteig aus der Schüssel nehmen und noch einmal durchkneten. 

Entweder einen großen Brotlaib oder 2 kleinere Laibe formen und auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 

Die Bauernbrote erneut mit dem Küchentuch abdecken und den Teig 
an einem warmen Platz noch mal auf das doppelte Volumen aufgehen 
lassen. 

Kurz vor dem Backen das Bauernbrot mit Hilfe eines Kuchenpinsels 
mit lauwarmem Wasser einstreichen und zusätzlich mit einem scharfen 
Messer an der Oberseite etwas einschneiden. Mit etwas Mehl 
bestäuben. 

Backofen rechtzeitig auf 230° C 
vorheizen, dabei noch in den 
kalten Backofen zuvor eine kleine 
Schüssel mit Wasser auf den 
Boden des Backofens stellen und 
miterhitzen. 

Das Backblech mit dem 
Bauernbrot oder 2 kleineren Broten 
in die Mitte des Backofens 

einschieben. 

Zuerst 15 Minuten bei 230° C backen, dann auf 200° C zurückschalten 
und das Bauernbrot in 40 - 45 Minuten fertig backen. 
 
Bei 2 kleineren Bauernbroten die Backzeit um 15 Minuten verkürzen. 
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Leinsamen Brot 

Zutaten: (ca. 900 g Brot) 

500  g  Mehl Type 1050 
100  g  Leinsamen geschrotet 
1  TL  Salz (10 – 12 g) 
375  ml  lauwarmes Wasser 

Für den Hefeteigansatz: 

1 Würfel  frische Hefe (42g) 
1  TL  Zucker 
5- 6  EL lauwarmes Wasser 
Außerdem: 

Etwas zusätzliches Mehl zum Kneten 
1 EL Leinsamenschrot zum Bestreuen 
 
Zubereitung: 

Für die Zubereitung zuerst den Hefeteigansatz vorbereiten: 
Frische Hefe etwas zerbröckelt in eine kleine Schüssel geben. 
1 TL Zucker darüber streuen, mit 5 – 6 EL lauwarmen Wasser 
verrühren. 

Mit einem Tuch abgedeckt etwa 15 Minuten in der warmen Küche 
gären lassen. 

In der Zwischenzeit abgewogenes Mehl und 
Leinsamen geschrotet in eine große Backschüssel 
geben und miteinander vermischen. 
In die Mitte der Mehlmischung mit der Hand eine 
tiefe Mulde eindrücken, ringsum auf den Mehlrand 
das Salz streuen. 

Die vorgegärte Hefemischung in die vor 
bereitete Mehlmulde eingießen und zusammen mit 375 ml lauwarmen 
Wasser mit den Knethaken des elektrischen Handmixers oder in der 
Küchenmaschine zu einem Brotteig verkneten. Dabei das Wasser 
nach und nach zugeben, soviel Wasser wie notwendig ist, um einen 
zwar standhaften, aber nicht zu festen Teig zu erhalten, da der 
Leinsamen im Teig später noch etwas nachquellen kann. 
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Den Mixer ausschalten und den Brotteig nun mit den Händen, 
zusammen mit etwas Mehl 2 – 3 Minuten kräftig durchkneten, bis ein 
glatter Teigballen entstanden ist. 

Den Teig in der Backschüssel liegend  mit einem Tuch abgedeckt an 
einem warmen Ort stehend  auf die doppelte Teigmenge aufgehen 
lassen. Den Teig aus der Schüssel nehmen und nochmals mit den 
Händen zusammen mit etwas Mehl gut durchkneten. 

Nun den Teig entweder in ein Gärkörbchen legen, was sehr hilfreich 
für eine schöne gleichmäßige Form des 
später gebackenen Brotes ist, oder den 
Teig zu einem runden, oder länglichen 
Brotlaib formen, gleich auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech legen 
und das Brot wiederum an einem warmen 
Ort, ohne weitere Abdeckung, auf das 
doppelte Teigvolumen aufgehen lassen.  

Verwendet man ein Gärkörbchen, den Teig im Körbchen aufgehen 
lassen, erst danach auf das mit Papier ausgelegte Backblech stürzen. 

Rechtzeitig den Backofen auf 230° C vorheizen, zuvor eine Schüssel 
mit Wasser auf den Boden des kalten Backofen stellen. 

Wenn das Brot gut die doppelte Höhe erreicht hat, dieses ganz mit 
lauwarmen Wasser einpinseln und mit etwas zusätzlichem Leinsamen 
bestreuen. Zuletzt mit einem Holzspieß an verschiedenen Stellen ein 
paar Mal bis auf den Boden kurz einstechen. 

Das Backblech mit dem Brot in die Mitte der Backröhre einschieben 
und zunächst bei 230° C 15 Minuten backen. 

Danach die Temperatur des Backofens auf ca. 190 - 200° C 
zurückschalten und das Brot in weiteren 40 – 45 Minuten fertig backen. 
Die Backofentür öffnen, das Brot kurz ausdampfen lassen, danach auf 
ein Kuchengitter zum Auskühlen legen. 
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Paderborner Landbrot 

Zutaten (Arbeitszeit: ca. 45 Min., Ruhezeit: ca. 17 Std.) 

150  g  Roggenmehl 1150 
150  g  Wasser 
30  g  aktiver Sauerteig (Anstellgut) 

135  g  Roggenmehl 
150  g  Weizenmehl (Vollkorn) 
160  g  Weizenmehl, 1050 
355  ml  Wasser 
12 g  Salz 
10  g  Hefe 

 

Zubereitung: 

Aus den ersten 3 Zutaten einen Sauerteig herstellen: 

Alles verrühren und 16 Std. bei Raumtemperatur reifen lassen, 30 g 
davon wieder abnehmen und zu seinem Anstellgut zurückgeben. 

Alle Zutaten und den hergestellten Sauerteig zusammen 7 Minuten 
kneten. Danach 20 Minuten den Teig ruhen lassen.  

Anschließend in eine entsprechende 
Kastenform geben und ca. 60 Minuten 
an einem warmen Ort gehen lassen. 
 
Ca. 15 Minuten backen bei 240° C bis 
die gewünschte Bräune erreicht ist, 
dann fallend auf 180° C 45 Minuten 
fertig backen. 
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Schwarzbrot 

Zutaten: 

1 l Buttermilch, lauwarm 
1 Becher Zuckerrübensirup 
2 Würfel Hefe 
2 Tl Salz 
500 g Weizenmehl 
 
500 g Roggenschrot 
500 g Weizenschrot 
 
Zubereitung: 

Die ersten 5 Zutaten miteinander verrühren und 30 Minuten zugedeckt 
stehen lassen. Dann Roggenschrot und Weizenschrot zugeben und 
unterrühren. Eine Brotbackform mit Backpapier auslegen und den Teig 
einfüllen. 

 

 

 

 

   
Den Backofen auf ca. 160° C Ober-/Unterhitze aufheizen und das Brot 
darin ca. 3 Stunden abbacken. In der letzten Stunde das Brot mit 
Alufolie abdecken. 

Nach dem Backen das Brot mit einem nassen Tuch umwickeln und 
auskühlen lassen. Das Brot dann bis zum Anschneiden noch  
12 Stunden in dem Tuch ruhen lassen.  
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Pumpernickel 

Zutaten: 

1 kg Roggenschrot, mittelfein 
50 g Pumpernickel, alt oder Roggenschrot grob 
50 g Roggensauerteig 
900 ml Wasser 
20 g Salz 
 

Zubereitung:  

Alle Zutaten in eine Schüssel geben, vermengen und mit dem 
Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine so lange 
kneten bis sich der Teig von der Schüssel löst. Den Teig abgedeckt 
45 – 60 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen. 

Inzwischen den Backofen auf 165° C Ober-/Unterhitze vorheizen. 

Etwas Wasser in ein Blech mit hohem Rand gießen. Den 
gegangenen Teig in eine bemehlte Brotbackform geben und auf das 
Blech mit dem Wasser setzen. Auf der mittleren Schiene im Ofen 
backen. 

Nach ca. einer Stunde auf 100° C 
herunterregeln. Die Backzeit beträgt 
insgesamt 24 Stunden. 

Den Pumpernickel aus dem Ofen 
nehmen, etwas auskühlen lassen 
und vorsichtig aus der Form stürzen. 
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Kartoffelbrot 

Zutaten: 

500 g Kartoffel (mehligkochend) 
½ Würfel Hefe (frisch) 
250 g Weizenvollkornmehl 
500 g Roggenmehl (Type 1150) 
½ Pck Sauerteigextrakt (7,5 g; aus dem Reformhaus) 
1 EL  Meersalz 
  Mehl (zum Bearbeiten) 
 
Zubereitung:  

Für das Brot die Kartoffeln gründlich abspülen und ungeschält etwa 25 
Minuten kochen. Abgießen, noch heiß die Schale 
abziehen und Kartoffeln durch die Kartoffelpresse 
drücken. Die Hefe zerbröckeln und mit beiden 
Mehlsorten und dem Sauerteig mischen. 

Kartoffeln, Salz und etwa 330 ml kaltes Wasser 
dazugeben und alles mit den Händen zu einem festen Teig verkneten. 
Den Teig abgedeckt etwa 45 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. 

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen kräftig 
durchkneten, zu einer Kugel formen und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. Etwas Mehl darüber stäuben und eine 
große Schüssel darüberstülpen. Kartoffelteig nochmals etwa 20 
Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 

Den Backofen auf 220° C, Umluft 200° C, Gas Stufe 5 vorheizen. 

Die Schüssel abnehmen und das Brot im 
vorgeheizten Backofen etwa 10 Minuten 
backen. Die Temperatur auf 200° C, Umluft 
180° C, Gas Stufe 4 herunterschalten, das Brot 

weitere 25-30 Minuten backen. Das Brot ist gar, wenn es beim Klopfen 
daran hohl klingt. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. 
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Michaelibrot 

Zutaten: 

1 Tasse Sauerteig (backfertig; oder 1 EL Sauerteigpulver in 75 ml 
Wasser aufgelöst) 

3 EL  Körnermischung (z. B. mit Sonnenblumenkernen, 
Sesam) 

500 g Roggenmehl (Type 1150) 
500 g Weizenmehl (Type 1050) 
1 Pck  Trockenhefe 
½ TL  Zucker 
3 TL  Meersalz 
3 TL  Brotgewürz (oder Fenchel, Anis, Kümmel und Koriander) 
  Mehl (zum Formen) 
Korianderkörner, Roggenschrot oder Kleie fürs Backblech 
 
Zubereitung:  

Den Sauerteig und die Körnermischung verrühren und über Nacht 
stehen lassen. Beide Mehlsorten mischen 
und in die Mitte eine Mulde drücken. 
Trockenhefe, Zucker und etwa 125 ml 
lauwarmes Wasser in der Mulde zu einem 
Mehlbrei verrühren und mit etwas Mehl 
bestäuben. Zugedeckt stehen lassen, bis 
der Vorteig kleine Blasen schlägt. 

Salz und Brotgewürze auf dem Mehlrand verteilen und den Sauerteig 
mit der Saatenmischung und etwa ½ l Wasser zufügen. Alles 
miteinander mindestens 8 Minuten zu einem schönen Hefeteig 
verkneten, dabei immer den Teig von außen nach innen falten. 

Ein Gärkörbchen mit Mehl ausstreuen und auf den Boden 
Korianderkörner geben. Den Teig hineinlegen und mindestens eine 
Stunde gehen lassen. 
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Roggenschrot auf ein Backblech schütten und den aufgegangenen 
Teiglaib daraufgeben. 

Den Backofen auf 250° C, Umluft 230° C, Gas Stufe 6-7 vorheizen und 
das Brot auf die mittlere Schiene setzen. Eine Tasse Wasser auf den 
Boden gießen, damit 
ordentlich Dampf entsteht, 
und das Brot 10 Minuten 
backen. 

Die Temperatur auf 180° C, 
Umluft 160° C, Gas Stufe 3 
zurückschalten und das Brot 
etwa 50 Minuten 
weiterbacken.  

Es ist gar und 
durchgebacken, wenn es beim Klopfen hohl klingt. 
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St. Martinusbrötchen 

Zutaten: 

150 g Quark 
75 g Zucker 
1 Pck Vanillezucker 
1 Prise Salz 
6 El Öl 
4 El Milch 
300 g Mehl 
1 Pck Backpulver 
1  Eigelb 
 
Zubereitung:  

Quark mit Zucker, Vanillezucker, Salz, Öl und Milch verrühren. Mehl und 

Backpulver mischen und über die Quarkmasse sieben, schnell zu einem 

geschmeidigen Teig verkneten. 

 

Kleine Brötchen formen und auf ein gefettetes oder mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech legen. Brötchen mit Eigelb bepinseln. Bei 190° C   

15 - 20 Minuten backen. 
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Käsebrot 

Zutaten: 

1 kg Weizenmehl 
1 Würfel Hefe 
1 TL Zucker 
3 gestr. TL Salz 
2  mittelgroße geschnittene Zwiebeln 
500 g gewürfelten Gouda 
300 g gewürfelten Emmentaler 
700 ml lauwarmes Wasser 
 
Zubereitung: 

Mehl in eine Schüssel geben, Hefe in einer Vertiefung zerbröckeln, mit 1 
TL Zucker und etwas Wasser zu einem Vorteig anrühren. Dann 10 Minu-
ten gehen lassen. Am Rand des Vorteigs Salz und Zwiebelstückchen 
verteilen. Nach und nach das lauwarme Wasser mit einem Rührlöffel oder 
Handmixer unterrühren. So lange schlagen, bis der Teig nicht mehr am 
Schüsselrand klebt.  

 
 
 
 
 
 

Die Käsewürfel mit dem Teig verkneten. Den Teig auf ein mit Backpapier 
oder Backschrot (oder Paniermehl) vorbereitetes Backblech geben und zu 
einem runden Laib formen. Zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde 
gehen lassen. Der Teig darf dabei ruhig etwas auseinander fließen. Im 
vorgeheizten Backofen zunächst 19 Minuten bei 250° C backen, dann bei 
180° C für weitere 80 Minuten, damit das Brot eine schöne dicke Kruste 
bekommt. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 
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Roggenmischbrot 

Zutaten:    

600 g Roggenmehl Typ 1150 
400 g Weizenmehl Typ 1050 
1 Würfel Hefe (42 g) 
1 TL Zucker 
¾  l Wasser 
1 EL Salz 
150 g Sauerteig (Reformhaus oder Bäcker) 
 
Zubereitung: 

Mehl in eine größere Schüssel geben, in der Mitte eine Vertiefung 
drücken. Die Hefe mit etwa 5 EL lauwarmem Wasser und Zucker zu 
einem Brei verrühren und in die Mehlmulde geben. Mit etwas Mehl 
verrühren und zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis die 
Hefe Blasen bildet. 

Dann das restliche Wasser, Salz und Sauerteig dazu geben und alles in 
etwa 10 Minuten sehr gut durchkneten. Teig zugedeckt etwa 1 Stunde 
gegen lassen. 

Dann wieder gut durchkneten und einen großen Laib oder zwei kleinere 
Laibe formen. Laibe auf ein gefettetes Backblech legen oder in 
Kastenformen füllen. 

Noch einmal etwa 1 Stunde zugedeckt gehen lassen, bis sich der Umfang 
verdoppelt hat. 

Oberfläche mit einem scharfen Messer 
leicht einritzen und mit lauwarmem 
Wasser bestreichen. Bei 220° C ca.  
15 Minuten und weiter bei 200° C ca. 
45 Minuten backen. 

Eine Schale mit Wasser zur 
Verdunstung mit in den Backofen 
stellen.  
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Weißbrot (Weck) 

Zutaten: 

550 g Mehl 
60 g Zucker 
1 Prise  Salz 
50   g Butter 
300 ml Milch 
20 g Hefe 
1  Ei 
  etwas Sahne 
 
Zubereitung: 

100 ml Milch leicht erwärmen und darin die Hefe auflösen. Mit wenig Mehl 
und 1 Teelöffel Zucker den Hefeansatz zu einem sämigen Teig verrühren 
und an einem mäßig warmen Platz stellen, damit das Gemisch auf das 
doppelte seiner ursprünglichen Menge aufgeht. 

Währenddessen das übrige Mehl mit Zucker, Salz und der restlichen Milch 
vermischen und alles gut durchkneten. Dann die erwärmte Butter 
dazugeben und einarbeiten bis sich der Teig vom Untergrund löst. Das 
Hefegemisch einarbeiten und wiederum gut durchkneten. 

Den Teig in eine Schüssel geben und mit einem Tuch bedeckt an einen 
warmen Platz stellen, wo er in Ruhe aufgehen kann (das kann eine 
Stunde und mehr dauern). 

Ist der Teig aufgegangen, wird er nochmals durchgeknetet. 

Aus dem Teig einen Zopf flechten und entweder auf ein Backblech legen 
oder in eine Kastenform füllen (kann auch ohne flechten in einer 
Kastenform gebacken werden). 

Wieder mit einem Tuch bedecken und noch einmal aufgehen lassen. Ei 
mit etwas Sahne verquirlen. Zopf mit verquirlter Eiersahne einpinseln und 
im vorgeheizten Backofen bei 180° C in etwa 30 Minuten backen. 

In den Teig nach dem ersten Ruhen können Nusskerne und Rosinen 
eingearbeitet werden. 

Aus dem Teig können auch Brötchen geformt werden. Dann die Backzeit 
etwas reduzieren.
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Heidebrot 
Zutaten: 

400  g Roggenmehl Typ 1150 
200  g Weizenmehl Typ 1050 
40    g Frischhefe 
1  EL Salz (gestrichen) 
500 ml Buttermilch, lauwarm 
1 EL Essig 
1 EL Zitronensaft 
½ TL Kümmel gemahlen oder Koriander oder andere nach 

Geschmack 
 
Zubereitung: 

In einer Schüssel beide Mehle 
vermischen, in der Mitte eine Mulde 
hineindrücken. Die Hefe zerbröseln 
und mit der lauwarmen Buttermilch 
übergießen, verrühren und kurz 
gehen lassen. Die übrigen Zutaten 
hinzufügen und mit den Knethaken des Mixers auf höchster Stufe ca. 3 
Minuten zu einem Teig verarbeiten. Den Teig abdecken und mindestens 
20 Minuten gehen lassen. 

Den Teig nochmals kurz durchkneten und zu einer Kugel formen, etwas 
bemehlen und auf ein Backblech (Backpapier oder Fett) legen. Nochmal 
ca. 20 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen bis sich der 
Teig deutlich vergrößert hat. 

Inzwischen den Backofen auf 250° C (Ober/Unterhitze) vorheizen, unten 
im Backofen eine kleine feuerfeste Schüssel mit Wasser stellen (das gibt 
eine kräftige Kruste am Brot). Das Brot gitterförmig einschneiden und auf 
mittlerer Schiene backen. Nach 10 Minuten die Temperatur auf 200° C 
drosseln und weitere 50 Minuten backen. 
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Zonser Kräuterbrot 

Zutaten: 

300 g Dinkelmehl 
300 ml lauwarmes Wasser 
3 g Trockenhefe 

900 g Mehl (Dinkel, Roggen)  
16 g Salz 
2 g Petersilie 
1  Messerspitze Rosmarin 
  Kräuter oder Körner zum Bestreuen 
 
Zubereitung: 

Am Tag vor dem Backen das Dinkelmehl, lauwarmes Wasser und 
Hefe verrühren und über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen 

Am Backtag alle anderen Zutaten mit 
dem Vorteig verkneten und den Teig 
etwa eine Stunde ruhen lassen. 

Danach zu zwei Brotlaiben formen, oben 
einschneiden und mit Körnern und/oder 
Kräutern bestreuen. Nochmals gehen 
lassen bis das doppelte Volumen erreicht 
ist. 

Backofen auf 190° C vorheizen, Brote mit 
Wasser besprühen und 25 Minuten backen. 
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Rosinenweck 

Zutaten: 

800 g Weizenmehl 
200 g Roggenmehl 
80 g Hefe (2 Würfel) 
1  Messerspitze Zucker 
750 ml lauwarme Milch 
500 g Rosinen 
150 g Korinthen 
  Dosenmilch zum Bestreichen 
 

Zubereitung: 

Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Vertiefung drücken 
und die Hefe hinein bröckeln. Zucker über die Hefe streuen und so viel 
lauwarme Milch auf die Hefe geben, dass sie abgedeckt ist.  
Ca. 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.  

Die Rosinen und Korinthen waschen und 
in Wasser einweichen. Dann die 
abgetropften Rosinen und Korinthen sowie 
die restliche lauwarme Milch in die 
Schüssel geben und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. 

Den Teig formen und in eine gefettete 
Backform geben und an einem warmen 

Ort den Teig um das Doppelte gehen lassen. Vor dem Backen den 
Laib mit Dosenmilch bestreichen und bei 200° C ca. 60 Minuten 
backen.  
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Zonser Früchtebrot 

Zutaten: 

100 g ungeschälte Mandeln 
120 g ungeschälte Haselnüsse 
120 g Walnußkerne 
200 g Feigen 
100 g Zitronat 
100 g Orangeat 
200 g Sultaninen 
200 g Korinthen 
4 EL Rum 
5  Eier 
200 g Zucker 
1 TL Gewürzmischung aus Ingwer, Kardamom, Muskat, 

Nelken, Zimt 
200 g Mehl 
100 g Stärkemehl 
1 TL Backpulver 
 
Zubereitung: 

Am Abend vor dem Backen Mandeln, Haselnüsse und Walnusskerne 
grob hacken. Feigen, Zitronat und Orangeat würfeln. Alles mit den 
Sultaninen und den Korinthen vermischen, mit Rum tränken und über 
Nacht ziehen lassen. 

Eier und Zucker schaumig rühren. Die 
getränken Früchte und die 
Gewürzmischung unterheben.Mehl, 
Stärkemehl und Backpulver vermischen, 
sieben und unter die Früchtemischung 
rühren.  

Den Teig in eine gefettete Kastenform füllen und 1 Stunde bei 200° C 
backen. Das Früchtebrot frühestens nach 2 Tagen anschneiden. 
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Zonser „Bauernblatz“ 

Zutaten: 

500 g Roggenvollkornmehl 
300 g Weizenvollkornmehl 
60 g Sauerteig (Bäcker) 
2 g Frischhefe 
30 g Salz 
 

Zubereitung: 

Hefe und Sauerteig im Wasser auflösen, dann alle Zutaten einrühren 
und ca. 10 Minuten mit der Hand oder 
einer Küchenmaschine zu einem Teig 
verkneten. 

Anschließend 4 Stunden bei 
Raumtemperatur unter einem feuchten 
Tuch in einer Schüssel ruhen lassen. 

Teig aus der Schüssel nehmen und 
vorsichtig formen. Dann drei Stunden bei Raumtemperatur in einem 
Gärkörbchen gehen lassen. Ca. 50 
Minuten bei 240° C backen (eine kleine 
Schale mit heißem Wasser mit in den 
Backofen stellen). Dann wieder eine Stunde 
ruhen lassen. Schwach mit Wasser 
bestreichen. 

Kann auch mit Rosinen gebacken werden! 
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Brot mit Sonnenblumenkern und Leinsamen 
(auf Sauerteig)  

Zutaten für Getreide: 

70 g Leinsamen  
210 ml  Wasser 

Zutaten für Sauerteig: 
150 g Weizenmehl  
180 ml Wasser 
2 EL  aktiver Sauerteig 

Brotteig: 
770 g Weizenbrotmehl 
80 g helles Roggenmehl 
120 g geröstete Sonnenblumenkerne 
60 g gerösteter Leinsamen 
350 ml Wasser 
25 g Salz 

Eingeweichter Leinsamen und Sauerteig (siehe oben) 

Zubereitung: 

Am Tag vor dem Backen Leinsamen in kaltes Wasser geben, mit Folie 
abdecken und 12 bis 16 Stunden einweichen lassen. Die Sauerteig-
bestandteile ebenfalls vermischen und bei Raumtemperatur 12 bis 16 
Stunden zugedeckt lassen. 

Am nächsten Tag alle Zutaten des Brotteigs in der Maschine ca.  
3 Minuten oder manuell bis zu 10 Minuten vermischen. Eventuell die 
Mehl- oder Wassermenge korrigieren (der Teig sollte mittelfest sein) 
und kurz wieder kneten. Den Teig ca. 1,5 Stunden ruhen lassen, 
nochmals durchkneten, zu diesem Zweck die Teigkugel auf einer mit 
Mehl bestäubten Arbeitsplatte flachdrücken und leicht auf ihre 
Oberfläche schlagen, um Gase loszuwerden. Eine weitere Stunde 
ruhen lassen 
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Dann einen ovalen oder länglichen Laib formen und in der Backform 
oder dem Backkorb bei ca. 25° C ca. 2 bis 2,5 Std. gehen lassen. Bei 
kälteren Temperaturen dauert dieser Prozess etwas länger. 

Den Brotlaib auf ein warmes 
Backblech legen und vorsichtig 
einschneiden, ggf. noch etwas 
gehen lassen und anschließend 
ca. 40 - 45 Minuten bei 240° C 
backen. 
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Roggen Vollkornbrot (auf Sauerteig)  

Zutaten für Sauerteig:  

50 g Roggensauerteig (fertig) 
225 g Vollkorn-Roggenmehl  
225 ml Wasser 
 
Zutaten für Brotteig:  

500 g Roggenmehl  
150 g Roggenkleie 
  heißes Wasser  
100 g Sonnenblumenkerne 
 Lauwarmes Wasser (so viel, wie das Mehl aufnehmen 

kann)  
1 EL Salz  
1 EL Zucker 
500 g Sauerteig (siehe oben) 
 

Der Sauerteig wird 1,5 Tage vor dem 
geplanten Backen in 3 Schritten 
angesetzt. Dazu in einem hohen Glas mit 
Deckel zuerst das Sauerteigextrakt mit 
jeweils 1/3 Mehl und 1/3 lauwarmes 
Wasser (ca. 25° C) verrühren und 
abgedeckt an einem warmen Ort gehen 
lassen. Nach 12 Std. durchrühren je ein 
weiteres Drittel Mehl und Wasser 
einrühren, abdecken und wieder 12 Std. 

ruhen lassen, dann das restliche Drittel einrühren. Nach ca. 36 Std., 
wenn der Teig Blasen gebildet hat, ergibt dies einen guten Sauerteig 
von ca. 500 g, mit angenehm säuerlichem Duft.  

Am Abend vor dem Backen die Roggenkleie im heißen Wasser 
auflösen und mit Folie abdecken  



Rezepte aus Polen 
 
 

40 

Am Backtag den Sauerteig, Mehl, Roggenkleie und Sonnenblumen-
kerne zusammen mit lauwarmen Wasser vermischen, die Konsistenz 
sollte eher dünn sein. In einem separaten Behälter Salz und Zucker in 
etwas Wasser auflösen und langsam dazugeben. 

Eine Backform (oder 2 kleinere) zur Hälfte mit Teig füllen, mit 
lauwarmem Wasser bestreichen und ca. 2 Std. an einem warmen Ort 
gehen lassen.  

Anschließend ca. 15 Minuten bei 250° C (Umluft) anbacken, dann 30 
Minuten bei 200° C (Ober-/Unterhitze) und danach nochmals ca. 25 
Minuten bei 180° C fertigbacken. Nach dem Backen das Brot aus der 
Form nehmen und abkühlen lassen.  
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Vollkornbrot mit ,, Zaparka’’ 

1. Schritt Ansetzen Vorteig: 
1 EL aktiver Sauerteig 
150 g Vollkorn – Roggenmehl  
250 ml Wasser  

Zutaten mischen, ggf. etwas Wasser dazugeben, bis die Masse flüssig 
ist. Dann 12-16 Stunden ruhen lassen. 
 
2. Schritt: Sauerteig mit „Zaparka“:  
Zaparka: 
200 g Vollkorn – Roggenmehl Typ 2000 
400 ml heißes Wasser  
Mehl und Wasser mischen und warten bis es abgekühlt ist.  

400 g Vorteig (siehe Schritt 1)  
600 g gekühltes „Zaparka“ (siehe oben) 
200 ml lauwarmes Wasser  
300 g Vollkorn – Roggenmehl Typ 2000 

Alles zusammenmischen und eine Nacht an einem warmen Ort  
aufbewahren.  
 
3. Schritt: Zutaten für Brotteig: 
Den kompletten Sauerteig aus Schritt 2 
500 g Vollkorn – Roggenmehl Typ  2000 
1,5 EL Salz  
1 EL Kümmel  

Alle Zutaten mischen und durchkneten, ggf. 
noch etwas Wasser zugeben. Den fertigen 
Brotteig in eine Backform legen und an 
einem warmen Ort nochmals gehen lassen.  
Dann zuerst ca. 10 Minuten bei 250° C 
vorbacken, danach für 10 Minuten bei  
220° C, anschließend bei 200°C in ca. 40 

Minuten fertig backen. Nach dem Backen das Brot aus der Form 
nehmen und abkühlen lassen.   
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Zwiebelbrot  

Zutaten: 

500 g Weizenmehl  
2  TL Trockenhefe  
1¾  Tassen warmes Wasser  
1 EL Salz 
2  EL Öl 
1 TL Zucker  
2   mittelgroße Zwiebeln  
3  EL Milch  
 

Zubereitung; 

Die Zwiebeln fein hacken und leicht in Öl anbraten, 
danach auf Küchenpapier „entfetten“.  

Mehl, Salz, Trockenhefe, Zucker und Öl mischen, 
die angebratenen, abgekühlten Zwiebel zufügen 
und  während des Knetens allmählich das Wasser 

dazugeben. Den Teig in eine leicht bemehlte Schüssel geben und 
abgedeckt ca. 40 Min. gehen lassen bis er sich verdoppelt hat.  

Anschließend wieder kneten und den fertigen Teig in eine mit Öl 
ausgepinselte Backform geben. 
Nochmals 40 Min. gehen 
lassen, und dann oben mit 
Milch bepinseln. Dann 
40 Minuten bei 200°C backen. 
Sollte das Brot wegen der Hitze 
von oben zu dunkel werden, 
mit Alufolie abdecken und 
fertig backen.   
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Landbrot 

Zutaten:  

400 g Weizenmehl Typ 1850 *) 
200 g Weizenmehl Typ 650 
½  Hefewürfel 
300 ml heißes Wasser  
2  Eier 
2 EL weiche Butter 
2  TL Zucker  
2 TL Salz  
 
Zubereitung; 

Die Hefe zerbröckeln und mit Zucker, Wasser und 2 Esslöffel 
Weizenmehl zu einem Vorteig mischen, abdecken und an einem 
warmen Ort gehen lassen.   

Das restliche Mehl durchsieben und mit dem Vorteig, Salz und Butter 
verkneten. Nach und nach die Eier zugeben und weitere 15 Minuten 
kneten, abdecken und 
nochmals gehen lassen.  

Auf einer bemehlten Fläche 
den Brotlaib formen und auf 
ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Backzeit 
ca. 45 Minuten bei 200° C. 

 
 
 
*) Weizenmehl Typ 1850 („Graham Mehl“) ist ein sehr dunkles Mehl, 
sehr grob. Ausgezeichneter Bestandteil von hausgebackenem Brot 
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Milchbrot mit Sesam 

Zutaten für den Brotteig:  

1,5 TL Salz 
180 g aktiven Sauerteig 
350 ml lauwarme Milch 
400 g Weizenmehl Typ 650  
200 g Vollkorn Weizenmehl  
50 g Sesam  
 
Zubereitung; 

Das Weizenmehl mit dem Vollkorn Weizenmehl mischen und den 
Sauerteig, Sesam und Salz hinzufügen. Danach die lauwarme Milch 
hineingeben und solange kneten, bis die 
Masse zu einer elastischen Kugel wird. 
Diesen fertigen Teig abgedeckt für 2,5 
Stunden gehen lassen.  

Dann den Teig auf einer mit Mehl 
bestreuten Fläche zu einem Brot formen, 
oben mit Sesam bestreuen und in einen 
vorher mit Sesam und Mehl ausgestreuten Backkorb legen. Erneut ca. 
2 Stunden abgedeckt gehen lassen.  

Den Backofen auf 250° C erhitzen und den Brotlaib aus dem Backkorb 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech stürzen. Der Teig kann 
zusätzlich geschnitten werden. Das Backblech in den vorgeheizten 
Ofen stellen und 10 Minuten backen. Dann die Temperatur auf 200° C 
reduzieren und das Brot 30 Minuten fertigbacken 

Kühlen Sie das gebackene Brot auf einem Kuchengitter ab. 
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Weizen – Roggen-Brot 

Zutaten für Sauerteig:  

200 g Vollkorn Roggenmehl 
200 ml Wasser 
4 EL fertigen Roggensauertieg 

Eingeweichte  Sonnenblumenkerne: 

2 Tassen Sonnenblumenkerne  
2 TL Salz 
3 Tassen Wasser 

Zutaten für Brotteig:  

350 g Weizenbrotmehl 
200 g Vollkornroggenmehl 
450 ml Wasser 
3 TL Salz 
1 EL Öl 
1 Tasse Sesam oder Leinsamen  
Zubereitung; 

Der Sauerteig wird 1,5 Tage vor dem geplanten 
Backen angesetzt .Ebenfalls am Vortag die 
Sonnenblumenkerne mit Salz mischen und mit 
drei Tassen heißem Wasser übergießen. 5 Min. 
stehen lassen und das Wasser wieder 
abgießen, Kerne abdecken und bis zum 

nächsten Tag stehen lassen. 

Am Backtag aus allen Zutaten einen Teig herstellen und 2 bis 4 
Stunden ruhen lassen. Danach den Teig nochmals kneten und in eine 
mit Öl ausgepinselte und mit Haferkleie ausgestreute Backform geben. 
Den Teig mit Wasser bepinseln und mit Mohn, Kleie oder Körnern 
bestreuen.  
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Dann abdecken und gehen lassen bis das Volumen sich vergrößert 
hat. 

Die Backform kommt in einen noch 
kalten Backofen. Die Backtemperatur 
auf 220° C einstellen. Wenn die 
Temperatur erreicht ist, wird das Brot 
20 Minuten weitergebacken. Nach 
dieser Zeit wird das Brot aus der Form 
genommen und für ca. 15 – 25 Minuten 
bei 200° C fertiggebacken..  
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Vollkornbrot mit Honig.  

Zutaten:  

6 Tassen Vollkornweizenmehl 
¼  Tasse brauner Zucker 
¼  Tasse Honig 
1 ½  Tassen heißes Wasser 
¼  Tassen lauwarmes Wasser 
1  EL Trockenhefe  
2  EL Salz   
1 TL Zucker  
¼  Tasse geschmolzene Butter  
 
Zubereitung; 

Den braunen Zucker mit Honig, Salz und Fett mischen. 
Siedend heißes Wasser dazugeben, mischen und 
verrühren bis eine homogene Masse entsteht. Danach 
auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.  

Den weißen Zucker in ¼ Tasse lauwarmem Wasser 
auflösen, Hefe dazu geben 10 Minuten quellen lassen. 
Diese Mischung mit der Vollkornmasse verkneten und 

ca. 1 bis 1,5 Stunden gehen lassen.  

Eine Backform einfetten, den Teig hinein geben und danach nochmals 
ca. 1 – 1,5 Std. gehen lassen. Die Backzeit beträgt ca. 25 – 30 Min. bei 
190° C  
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Kümmelbrot 

Zutaten:  

200 g Weizenmehl 
250 g Roggenmehl  
20 g frische Hefe  
250 ml Wasser  
40 g Fett 
1  Eigelb 
1 TL Kümmel 
½ TL getrocknete Petersilien 
½ TL Dill 
½  TL Basilikum  
½  TL Oregano  
Pfeffer und Salz 

Zubereitung; 

Die verschiedenen Mehlsorten mischen und in eine Schüssel geben. 
Im Mehl eine Kuhle machen, die  zerkrümelte Hefe hineingeben und 
mit dem Zucker und ein paar Löffeln lauwarmem Wasser einen Vorteig 

machen und  ca. 15 Minuten 
ruhen lassen.  

Dann das restliche Wasser, 
Margarine, Eigelb und Salz 
hinzufügen und zu einem glatten 
Teig kneten. Diesen zu einem 
Laib formen oder in eine 

Backform geben und nochmals ein wenig ruhen lassen.  

Bei 240° C für ca. 25 Minuten backen. Sollte es noch nicht gar sein, die 
Temperatur auf 230° C senken und noch ca. 10 Min. nachbacken 
lassen.  
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Schlesisches Roggenbrot 

Zutaten:  

400 ml warme Buttermilch 
30 g Hefe (¾  Würfel oder 1 ½ Tüten Trockenhefe) 
250 g Roggenbackschrot (Type 1800) 
250 g Mehl (Type 1050) 
1 TL Salz 
1 EL Essig 
  Wasser 
50 g Röstziebel 
 
Zubereitung: 

Warme Buttermilch und Hefe in einer Rührschüssel verrühren. Mehle 
und alle anderen Zutaten hinzugeben und einen geschmeidigen Teig 
bereiten. Von Hand 7 Minuten, Rührgerät mit Knethaken auf höchster 
Stufe 3 Minuten kneten. 

Teig abgedeckt 20 Minuten gehen lassen. Danach kurz durchkneten 
und in eine Kastenform (26-30 cm 
lang) geben. Abgedeckt 20 Minuten 
gehen lassen. 

Der Länge nach 1 Zentimeter tief 
einschneiden und mit Wasser 
abstreichen.  

Bei 200° C im vorgeheizten Backofen 
45 Minuten backen. Gut abkühlen 
lassen. 
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Traditionelles Mischbrot  
(polnisch-deutsche Mischung) 

Zutaten für den Sauerteig: 

360 g normales Weizenmehl 
70 g Roggensauerteig 
1 TL Trockenhefe 
330 g Wasser  
Zutaten für den Teig: 

400 g Wasser 
330 g Roggenmehl (weiß aus Polen, Typ 720) 
220 g Weizenmehl (aus Deutschland Typ 812) 
1 TL  Salz 

Zubereitung; 

Gießen Sie Wasser in eine große Schüssel, fügen Sie Mehl, Hefe und 
Sauerteig hinzu - mischen Sie alles und stellen Sie es für 12 - 18 Stunden 
beiseite. Denken Sie daran, die Schüssel mit Frischhaltefolie zu 
bedecken. 

Nach 12 Stunden Gärung die restlichen Zutaten in die Schüssel geben 
beginnend mit dem Wasser, dann das vorab gemischte Mehl zugeben. 
Alles kurz mischen und den Teig ca. 30-60 Minuten bedeckt aufgehen 
lassen. 

Geben Sie den Teig in zwei mittelgroße Backformen, die zuvor mit Öl 
gefettet und beispielsweise mit Kleie bestreut wurden. An einem warmen 
Ort nochmals etwa 30 Minuten lang aufgehen lassen. 

Die Brotlaibe dünn mit einer Mischung aus deutsch-polnischem Mehl 
bestreuen und die Form in den Backofen stellen. 

Das Brot 15 Minuten lang bei 230° C backen, senken Sie dann die 
Temperatur auf 200° C und backen Sie es weitere 40 Minuten lang. 

Wir wünschen Ihnen ein leckeres polnisch-deutsches Frühstück. 
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Chleb gryczany mieszany  

Składniki: (750 g chleba) 

Rozczyn (zaczyn) drożdżowy: 
25  g świeżych drożdży 
1  łyżeczka cukru 
4  łyżki letniej wody 

Ciasto chlebowe: 
375 g mąki pszennej ciemnej typ 1050 
125 g mąki gryczanej 
2  łyżeczki soli (12 g) 
300  ml letniej wody 
  trochę dodatkowej mąki do ugniatania 
 
Przygotowanie: 

W małej miseczce zmieszaj świeże drożdże z cukrem i 4 łyżkami 
letniej wody do jednolitej konsystencji. Posyp je szczyptą mąki, przykryj 
szmatką i odstaw w na około 15 - 20 minut do fermentacji drożdży. 

Mąkę pszenną, mąkę gryczaną i 12 g soli wsyp do większej miski do 
pieczenia i dobrze wymieszaj. Zrób ręką głęboki dołek na środku mąki i 
wlej do niego mleko drożdżowe. 

Dodając 300 ml letniej wody należy dokładnie wyrobić 
ciasto mikserem. 

Wyjmij ciasto z miski i jeszcze przez kilka minut 
energicznie ugniataj na blacie kuchennym posypanym 
mąką. 

Kulę ciasta włóż z powrotem do naczynia do pieczenia i odstaw 
przykryte szmatką w ciepłe miejsce, aż objętość ciasta podwoi się.  

Następnie po raz ostatni dokładnie ugniatamy ciasto, wyciskając z 
niego zawarte powietrze. Kolejno z ciasta uformuj okrągły lub 
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wydłużony bochenek i ułóż na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. 

Rozgrzej piekarnik do 225° C 
(grzałka górna / dolna). Gdy 
ciasto podwoi swoją objętość, 
posmaruj chleb letnią wodą, 
posyp mąką, nakłuj kilka razy 
drewnianym szpikulcem i wsuń do 
nagrzanego piekarnika. Na spód 
piekarnika wstawiamy naczynie 
żaroodporne z 100 ml zimnej 
wody. Uzyskana para spowoduje, 
że chleb będzie miał przyjemną 
chrupiącą skórkę.  

Najpierw piecz chleb w trybie góra/dół w 225°C przez 15 minut. 
Następnie ustaw temperaturę piekarnika na 190°C i piecz przez 
kolejne 30 minut. 

Wyjmij bochenek chleba z piekarnika i wystudź. 
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Warkocz orkiszowy drożdżowy 

Składniki: na 1000 g warkocza orkiszowego: 
1 kostka świeżych drożdży (42g) 

1 łyżeczka cukru 

5 łyżek letniego mleka 

Na ciasto chlebowe: 

500 g jasnej mąki orkiszowej typ 630 

100 g razowej mąki orkiszowej 

2 łyżeczki soli (12 g) 

3  jajka o temperaturze pokojowej 

3 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego 

150 ml letniego mleka 

Do posypania i spryskiwania: 

1  żółtko ubite z odrobiną mleka 

2-3 łyżki nasion słonecznika 

 
Przygotowanie: 

Aby przygotować warkocz orkiszowy z drożdży należy najpierw lekko 
pokruszyć świeże drożdże i wymieszać razem z 1 łyżeczką cukru i 5 
łyżkami letniego mleka, aż powstanie jednolite mleko drożdżowe. 

Wymieszaj oba rodzaje mąki orkiszowej w misce do pieczenia lub w 
dużej misce z robota kuchennego. Zrób wgłębienie w środku mąki i 
wlej mleko drożdżowe. Dookoła dodaj olej, sól i trzy ubite jajka. 

Teraz wyrabiaj gładkie, ciasto chlebowe za pomocą miksera ręcznego 
lub robota kuchennego dodając ok. 150 ml letniego mleka. Najpierw 
ugniataj ciasto w robocie kuchennym przez około 1 minutę na 
najwyższym ustawieniu, a następnie powoli ugniataj na poziomie 2 
przez maksymalnie 5 minut. Za pomocą miksera ręcznego ugniataj 
ciasto przez maksymalnie 5 minut. 
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Na krótko wyjmij kulkę ciasta z miski i ponownie ugniataj rękami na 
posypanej mąką powierzchni. Następnie włóż ciasto z powrotem do 
naczynia do pieczenia i przykryj szmatką i odstaw w ciepłe miejsce, aż 
objętość ciasta znacznie się zwiększy. 

Teraz ponownie ugniataj ciasto 
chlebowe na blacie stołu. Następnie 
podziel ciasto na trzy równe kawałki. Z 
każdego kawałka ciasta rozwałkuj 
sznurek o długości ok. 40-50 cm i 
kolejno użyj trzech sznurków ciasta do 
zrobienia warkocza. Splecione drożdże 
umieść na dużej blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia i pozwól im 

trochę wyrosnąć. W tym czasie rozgrzej piekarnik do 220° C 

1 żółtko wymieszaj z niewielką ilością mleka i obtocz w nim warkocz 
orkiszowy - pozostaw do wyrośnięcia a następnie posyp pestkami 
słonecznika. 

Włóż chleb orkiszowy do piekarnika nagrzanego do 220°C na 15 
minut. Następnie przestaw temperaturę na 200°C i piecz warkocz 
drożdżowy przez kolejne 20 minut lub do momentu, aż nabierze 
ładnego koloru. 

Orkiszowy warkocz drożdżowy schładzamy, a następnie zawijamy w 
folię aluminiową (nie spożywczą) i odstawiamy na noc. Rano mamy 
gotowy chleb orkiszowy z chrupiącą skórką i delikatnym orzechowym 
posmakiem.  
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Szwabski bochenek chleba 

Składniki: na ok. 1200 g chleba 
Ciasto chlebowe: 
250 g zakwasu (zakwas przygotuj zgodnie z przepisem) 
350 g mąki pszennej typ 1050 
150 g razowej mąki orkiszowej 
3  gotowane średniej wielkości ziemniaki (250 g) 
1 łyżka soli (15-18 g) 
2 łyżki oleju 
175 ml letniej wody 
2  płaskie łyżki kminku  
 
Do przygotowania zaczynu drożdżowego: 
30 g świeżych drożdży 
1 łyżeczka cukru 
3-4  łyżki letniej wody 
 
Ponadto: 
ok. 50 - 100 g mąki pszennej dodatkowo do zagniatania ciasta 
 
Przygotowanie: 

Przełóż zakwas do miski, polej nim oba rodzaje mąki i ręcznie zrób 
w mące małe wgniecenie. 

Do zagłębienia włóż lekko pokruszone drożdże, cukier i letnią wodę, 
delikatnie wymieszaj łyżeczką, posyp szczyptą mąki i odstaw pod 
przykryciem na około 15 minut. 

Teraz dodaj mąkę sól, oliwę i gotowane ziemniaki przeciśnięte 
przez praskę. Wszystko zmiksuj mikserem, stopniowo dodając 175 
ml letniej wody. Ilość dodanego płynu zależy od wilgotności 
ziemniaków i stopnia płynności zakwasu. 
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Ugniataj ciasto około 5-7 minut dodając dodatkowa mąkę, tak aby 
konsystencja była gładka a ciasto chlebowe nie było lepkie. 

Ziarna kminku rozdrobnij 
na kuchennej desce 
nożem lub lekko utłucz w 
moździerzu, a następnie 
dodaj do ciasta. Posyp 
mąką dno miski i włóż do 
niej ciasto. 

Ciasto przykryj ściereczką i 
odstaw w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Następnie 

ponownie ugnieć ciasto chlebowe na blacie. 

Uformuj podłużny 30 cm bochenek chleba lub 2 mniejsze bochenki. 
Bochenki ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i 
ponownie odstaw w cieple miejsce na około 35-45 minut do 
wyrośnięcia. Piekarnik nagrzewamy do 250°C tryb góra/ dół. W 
piekarniku umieść również miskę z wodą. Tuż przed włożeniem do 
piekarnika posmaruj chleb odrobiną letniej wody, zrób nożem kilka 
przekątnych nacięć i posyp mąką lub kminkiem. 

Wstaw do rozgrzanego piekarnika na 10-12 minut. Następnie 
przestaw temperaturę piekarnika z powrotem na 180°C i piecz 
kolejne 40 - 45 minut. 

Jeśli z ciasta uformował się duży, okrągły bochenek, wydłuż czas 
jego pieczenia o 10-15 minut. 

Chleb zostaw do ostygnięcia. 
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Słodki chleb z Ulm 

Składniki: na ok. 900 g Chleb Ulm 
30 g świeżych drożdży 
1 łyżeczka cukru 
4 łyżki letniego mleka 
1 szczypta mąki 
250 g mąki pszennej typ 550 
250 g mąki orkiszowej typ 605 
1  płaska łyżeczka soli 
100 g cukru 
1 łyżeczka całego anyżu 
2 łyżeczki  całego kopru włoskiego (5-6 g) 
100 ml słodkiego wina z Malagi 
6 - 7 łyżeczek wody różanej 
60 ml letniego mleka 
30 g roztopionego masła 
2  średniej wielkości jajka 
  trochę dodatkowej mąki do przetworzenia 
 
Przygotowanie: 

Najpierw przygotowujemy klasyczne ciasto drożdżowe. Aby to zrobić, 
rozkrusz świeże drożdże w mniejszej misce, wymieszaj z cukrem, 
dodaj 4 łyżki letniej wody i mieszaj do uzyskania gładkości. Posyp 1 
łyżeczką mąki, przykryj szmatką i odstaw w ciepłej kuchni na około 15 
minut. W tym czasie wymieszaj oba rodzaje mąki z solą i cukrem.  

Rozgnieć koper w moździerzu lub rozetrzyj go dnem filiżanki kawy na 
talerzu i dodajemy wszystkie przyprawy do ciasta. 

Rozpuść masło i podgrzej mleko. Wlej do filiżanki wino Malaga 
lub inne słodkie, lekkie wino deserowe (madera, słodka 

sherry, tokaj itp.). 

Dodaj 4 łyżeczki wody różanej i wszystko wymieszaj. 

Zrób głębokie zagłębienie w mieszance mąki. Wlej 
do niej wstępnie przefermentowane drożdże. 

Dookoła rozłóż rozpuszczone masło i ubite jajka. Zagnieść ciasto 
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mikserem. Stopniowo dodawaj na przemian letnie mleko z wodą 
różaną, aż powstanie gładkie ciasto drożdżowe. 

Ciasto wyrabiaj energicznie rękami na blacie przez kilka minut, dodając 
raz po raz trochę mąki, aż uzyskasz plastyczne i jędrne ciasto 
chlebowe. 

Włóż słodkie ciasto z powrotem do naczynia, przykryj ręcznikiem 
kuchennym i odstaw w ciepłym 
miejscu celem zwiększenia 
objętości. Ponownie ugnieć ciasto. 

Nasz słodki chleb z Ulm, podobnie 
jak każdy inny pieczemy na blasze, 
jednak przy formowaniu należy 
lekko przytrzymać ciasto, aby nie 
rozszerzyło się za bardzo. Można to 
zrobić, wciskając ciasto w płaski 
prostokąt, zwijając w bułkę lub na strudel. Następnie układamy ciasto 
na przygotowanej blasze i ponownie pozostawiamy do wyrośnięcia w 
ciepłym miejscu. W ten sposób chleb zachowa swój kształt podczas 
pieczenia. 

Można również użyć prostokątnej formy do pieczenia chleba o długości 
ok. 30 cm, którą wcześniej smarujemy masłem i posypujemy odrobiną 
mąki do pieczenia. Wkładamy do niej ciasto i odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. 

W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Chleb kroimy na 
środku bardzo głęboko ostrym nożem, aby rozszedł się w trakcie 
pieczenia. 

Wstawiamy do piekarnika i pieczemy w trybie góra/dół około 30 - 35 
minut. 

Jeśli chleb zbyt szybko się zarumieni na wierzchu, w ciągu ostatnich 
10 minut pieczenia ułóż na nim kawałek papieru do pieczenia lub folii 
aluminiowej. 

Posmaruj wierzch chleba resztą wody różanej, gdy jest jeszcze ciepły, 
a następnie poczekaj aż ostygnie.  
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Chleb wiejski na drożdżach 

Składniki: (ok. 1450 g chleba wiejskiego) 
 
1  kg mąki pszennej ciemnej typ 1050 
   (lub jasnej mąki typ 405 i ciemnej mąki) 
1  kostka świeżych drożdży (42 g) 
1 łyżeczką cukru 
2-3 łyżka letniej wody 
1 łyżka soli ok. 20 g 
600 ml letniej wody 
2 łyżki oleju roślinnego 
 
Przygotowanie: 

Wymieszaj mąkę i sól w dużej misce. Następnie wymieszaj drożdże ze 
szczyptą cukru w filiżance letniej wody i zrób głębokie 
zagłębienie na środku mąki. 

Mieszankę drożdżową wlej do wnęki zrobionej wcześniej w 
mące, posyp mąką, przykryj szmatką i pozostaw do 

fermentacji na około 10-15 minut. 

Odmierz w naczyniu 600 ml ciepłej wody. Następnie przygotuj ciasto 
chlebowe za pomocą miksera, w robocie kuchennym lub rękami. 

Ciągle ugniatając, stopniowo dodawaj letnią wodę i 2 łyżki oleju 
roślinnego. Ugniataj, aż będzie odchodzić 
od krawędzi miski i powstanie gładka kula 
ciasta. 

Jeśli to konieczne, podczas ugniatania 
dodaj trochę mąki z każdej strony. 

Na krótko wyjmij ciasto z miski i ugniataj 
rękami na blacie posypanym odrobiną mąki 
przez około 2 minuty. 

Następnie umieść je z powrotem w dużej 
misce do pieczenia, przykryj folią 



Przepisy z Niemiec 
aus  

 

60 

spożywczą i ręcznikiem kuchennym i odłóż w ciepłym miejscu do 
wyrośnięcia.  

Wyjmij ciasto z miski i ponownie ugniataj. 

Uformuj duży bochenek chleba lub 2 mniejsze bochenki. 

Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Ponownie przykryj chleb ręcznikiem kuchennym i odstaw ciasto do 
wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 
Tuż przed pieczeniem posmaruj chleb wiejski letnią wodą za pomocą 
pędzla do ciasta oraz zrób nożem małe nacięcie na wierzchu. Posyp 
odrobiną mąki. 

Rozgrzej piekarnik do 230°C, umieszczając małą miskę z wodą na 
dnie zimnego piekarnika 
podgrzewając go jednocześnie. 

Włóż blachę z chlebem lub 2 
mniejszymi bochenkami na 
środek piekarnika. 

Najpierw piecz przez 15 minut w 
temperaturze 230°C, a następnie 
przełącz na 200°C na 40 - 45 

minut. 

Skróć czas pieczenia o 15 minut w przypadku 2 mniejszych 
bochenków.  
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Chleb lniany 

Składniki: (ok. 900 g chleba) 
500 g mąki typ 1050 
100 g rozdrobnionego siemienia lnianego 
1 łyżeczka soli (10-12 g) 
375 ml letniej wody 

W przypadku ciasta drożdżowego: 
1 kostka świeżych drożdży (42g) 
1 łyżeczka cukru 
5-6 łyżek letniej wody 

Ponadto: 
Trochę dodatkowej mąki do ugniatania 
1 łyżka siemienia lnianego do posypania 
 
Przygotowanie: 
Najpierw przygotuj masę drożdżową: 

Umieść trochę pokruszonych świeżych drożdży w małej misce. 

Z wierzchu posyp 1 łyżeczką cukru i wymieszaj z 5-6 łyżkami letniej 
wody. 

Przykryj szmatką i pozostaw do fermentacji w ciepłym miejscu na około 
15 minut. 

W międzyczasie odważ mąkę i siemię lniane - włóż 
do dużej miski i dobrze wymieszaj. W środku zrób 
wgłębienie i dokoła posyp sola. Wlej 
przefermentowaną mieszankę drożdżową do 
przygotowanej mąki i razem z 375 ml letniej wody 
dobrze zmiksuj mikserem. 

Wodę dodawaj stopniowo, aby ciasto chlebowe nie 
było za twarde, ponieważ później ziarna lnu w nim 

napęcznieją. 

Wyłącz mikser i wyrabiaj energicznie ciasto chlebowe rękami jeszcze  
2 - 3 minuty podsypując mąką tak, aż utworzy się gładka kula ciasta. 
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Ciasto wyłóż do formy/naczynia do pieczenia, przykryj szmatką i 
pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.  

Następnie ugnieć ciasto ponownie rękami i podsyp mąką. 

Kolejno ciasto wkładamy do specjalnego koszyka do garowania co 
pomaga w osiągnięciu jednolitego 
kształtu bochenka lub zastępczo 
można uformować owalny bochenek i 
położyć go na wyłożonej papierem do 
pieczenia blasze i ponownie odłożyć w 
ciepłe miejsce bez przykrycia do 
wyrośnięcia.  

Jeśli używasz koszyka do garowania, 
najpierw pozwól, aby ciasto wyrosło w koszu. Następnie wyłóż na 
wyłożoną papierem blachę do pieczenia. 

Nagrzej piekarnik do 230°C.Wcześniej umieść na dnie zimnego 
piekarnika miskę z zimną wodą. Gdy chleb wyrośnie posmaruj go 
letnią wodą i posyp odrobiną nasion lnu. Następnie nakłuj bochenek 
drewnianym szpikulcem w kilku miejscach. 

Wsuń blachę z chlebem na środek piekarnika i piecz w temperaturze 
230°C przez 15 minut. 

Następnie zmniejsz temperaturę piekarnika na ok. 190-200°C i piecz 
chleb przez kolejne 40-45 minut. Otwórz drzwiczki piekarnika, pozwól 
chlebowi odparować i wyłóż do ostygnięcia. 
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Chleb wiejski z Paderborn  

Składniki (Czas pracy: ok. 45 min Czas wyrośnięcia: ok. 17 godzin) 
 
150 g mąki żytniej 1150 
150 g wody 
30 g aktywny zakwas 
 
135 g mąki żytniej 
150 g mąki pszennej (całe ziarno) 
160 g mąki pszennej, 1050 
355 ml wody 
12 g soli 
10 g drożdży 
 

Przygotowanie: 

Zrób zakwas z pierwszych 3 składników: 

Wymieszaj wszystko razem i pozostaw przez 16 
godzin w temperaturze pokojowej. Odłóż z tego 
30g i włóż z powrotem do miski. 

Wszystkie składniki i przygotowany zakwas 
ugniatamy razem przez 7 minut. 

Następnie odstaw ciasto na 20 minut, aby 
odpoczęło. 

Przełóż do odpowiedniej formy do pieczenia i pozostaw na około 60 
minut w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 

Następnie piecz przez 15 minut w temperaturze 240°C, aż do 
uzyskania pożądanego koloru. Obniż temperaturę do 180°C i piecz 
jeszcze 45 minut. 

.  
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Czarny chleb 

Składniki 

1 litr maślanki, letniej  
1 szklanka syropu buraczanego  
2 kostki drożdży  
2 łyżeczki  soli  
500 g mąki pszennej  
 
500 g mąki żytniej  
500 g mąki pszennej 
 
Przygotowanie: 

Wymieszaj razem 5 pierwszych składników i pozostaw pod 
przykryciem na 30 minut. Następnie dodaj mąkę żytnią i mąkę pszenną 
i wymieszaj. 

 

 

 

 

Wyłóż formę do pieczenia chleba papierem i ułóż na niej ciasto. 
Nagrzej piekarnik do ok.160°C tryb góra/dół. Chleb pieczemy przez ok. 
3 godziny. 

Przykryj chleb folią aluminiową na ostatnią godzinę. Po upieczeniu 
należy owinąć chleb wilgotną szmatką i pozostawić no ok. 12 godzin 
do wystudzenia. 
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Pumpernikiel 

Składniki 

1 kg mączki żytniej, średnio drobnej 
50 g pumpernikla, starego lub mąki żytniej grubo-zmielonej 
50 g zakwasu żytniego 
900 ml wody 
20 g soli 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki włóż do miski; mieszaj a następnie wyrób ciasto 
przez około 25 minut za pomocą miksera lub robota kuchennego. 
Ciasto przykryj i odstaw na 45-60 minut do wyrośnięcia w temperaturze 
pokojowej. 

W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 165°C w trybie góra/dół.  

Do pojemnika z wysokim brzegiem wlej trochę wody. Włóż wyrośnięte 
ciasto do formy wysypanej mąką i ułóż w pojemniku z wodą. Piec na 
środkowym poziomie.  

Po około godzinie zmniejsz 
temperaturę do 100°C.  

Całkowity czas pieczenia wynosi 24 
godziny. Wyjmij pumpernikiel z 
piekarnika, pozwól mu trochę 
ostygnąć i ostrożnie wyjmij z formy. 
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Chleb ziemniaczany / Kartoffelbrot 

Składniki 

500 g ziemniaków (mącznych) 
½ kostka drożdży (świeżych) 
250 g mąki pełnoziarnistej 
500 g mąki żytniej (typ 1150) 
½  opakowanie wyciągu z zakwasu (7,5 g) 
1 łyżka soli morskiej 
   Mąka (do wyrobienia) 
 

Przygotowanie: 

Ziemniaki dokładnie opłucz i gotuj w mundurkach przez około 25 minut. 
Odcedź, obierz ze skórki, gdy są jeszcze gorąca i 
przeciśnij ziemniaki przez prasę do ziemniaków. 
Pokruszone drożdże wymieszaj z obydwoma rodzajami 
mąki i zakwasem. 

Dodaj ziemniaki, sól i około 330 ml zimnej wody i ugniataj wszystko 
rękoma, aby uzyskać zwarte ciasto. Przykryj i odstaw ciasto w ciepłe 
miejsce na około 45 minut do wyrośnięcia. 

Następnie energicznie ugnieć ciasto rękami na posypanej mąką 
stolnicy, uformuj kulkę i ułóż na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Ciasto nakryj dużą miską. Ciasto ziemniaczane odstaw na 
kolejne 20 minut w ciepłe miejsce. 

Rozgrzej piekarnik do 220°C; piekarnik z termoobiegiem do 200°C; 
gazowy na 5.  

Wyjmij miskę i piecz chleb w rozgrzanym piekarniku przez około 10 
minut. Zmniejsz temperaturę do 200°C; z termoobiegiem do 180°C; 
gazowy na 4 i piecz kolejne 25-30 minut. Chleb jest upieczony, jeśli 
pukając w jego spód usłyszymy „pusty” odgłos.  
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Chleb Michała 

Składniki 

1 szklanka  zakwasu (gotowego do pieczenia lub 1 łyżka 
zakwasu rozpuszczonego w 75 ml wody) 

3 łyżki mieszanki zbożowej (np. ze słonecznikiem, 
sezamem) 

500 g mąki żytniej (typ 1150) 
500 g mąki pszennej (typ 1050) 
1 opakowanie suchych drożdży 
½ łyżeczka cukru 
3 łyżeczki soli morskiej 
3 łyżeczki przypraw do chleba (lub kopru włoskiego, anyżu, 

kminku i kolendry) 
   mąka (do formowania) 
Ziarna kolendry, śrutę żytnią lub otręby do wysypania na blachę do 

pieczenia. 
 
Przygotowanie: 

Wymieszaj zakwas z masą zbożową i odstaw na noc. Wymieszaj oba 
rodzaje mąki zrób w środku dołek. Dodaj suche drożdże, cukier i około 
125 ml letniej wody i posyp odrobiną mąki. Wymieszaj, przykryj i 
odstaw, aż ciasto wytworzy małe bańki. 

Dosyp sól do mąki oraz przyprawy 
chlebowe i dodaj zakwas z mieszanką 
nasion i około ½ l wody. Zagniataj 
wszystko razem przez co najmniej  
8 minut, pamietając aby zawsze 
przekładać ciasto z zewnątrz do środka 
tak aby ciasto drożdżowe zyskało dobrą 
konsystencję.  

Kosz do garowania posyp mąką i na dnie ułóż nasiona kolendry. Włóż 
do niego ciasto i odstaw na co najmniej godzinę do wyrośnięcia. 
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Wysyp mąkę żytnią na blachę do pieczenia i połóż na niej wyrośnięty 
bochenek chleba. 

Rozgrzej piekarnik do 250°C, piekarnik z termoobiegiem do 230°C, 
gazowy na 6-7 i umieść chleb na środkowym ruszcie. Wlej filiżankę 
wody na spód, aby uzyskać 
dużą ilość pary i piecz chleb 
przez 10 minut. 

Ponownie ustaw temperaturę na 
180°C, przy termoobiegu na 
160°C, gazowy na 3 i kontynuuj 
pieczenie chleba przez około 50 
minut. 

Chleb jest upieczony, jeśli 
pukając w jego spód usłyszymy „pusty” odgłos.  



Przepisy z Niemiec 
aus  

 

69 

Bułki Świętego Marcina 

Składniki: 
 
150 g twarogu 
75 g cukru 
1 paczka cukier waniliowego 
1 szczypta soli 
6 łyżek oleju 
4 łyżki mleka 
300 g mąki 
1 paczka  proszku do pieczenia 
1   żółtko  
 
Przygotowanie: 

Twaróg wymieszaj z cukrem, cukrem waniliowym, solą, olejem i 
mlekiem. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i przesiej masę 
twarogową i wszystko razem ugnieć na gładkie ciasto. 

Uformuj małe bułeczki i umieść je na natłuszczonej lub wyłożonej 
pergaminem blasze do pieczenia. Posmaruj bułkę żółtkiem. Piec w 
temperaturze 190°C przez 15-20 minut. Po upieczeniu, należy 
wystudzić 
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Chleb serowy 

Składniki: 

1 kg mąki pszennej 
1 kostka drożdży 
1 łyżeczka cukru 
3 płaskie łyżeczki soli 
2 średniej wielkości pokrojone cebule 
500 g pokrojonego w kostkę sera Gouda 
300 g pokrojonego w kostkę ementalera 
700 ml letniej wody 

Przygotowanie: 

Wsyp mąkę do miski, zrób zagłębienie i pokrusz drożdże;zmieszaj z 1 
łyżeczką cukru i odrobiną wody i wyrób ciasto wstępne. Następnie 
odstaw na 10 minut. Posyp brzeg ciasta solą i kawałkami cebuli. 
Stopniowo dodawaj podgrzaną wodę i wymieszaj łyżką lub mikserem. 
Wyrabiaj ciasto tak aż przestanie przyklejać się do krawędzi miski. 

 
 
 
 
 
 

Kostki sera zagnieść w ciasto.Ciasto ułożyć na przygotowanej blaszce 
poprzednio wyłożonej papierem do pieczenia lub wysypanej mąką do 
pieczenia (lub bułką tartą). Uformuj okrągły bochenek. Przykryj i 
odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę. Ciasto może się trochę rozlać. 
Piec w rozgrzanym piekarniku przez 19 minut w temperaturze 250°C, 
następnie w 180°C przez kolejne 80 minut, aby chleb miał ładną, grubą 
skórkę. Po upieczeniu, należy wystudzić  
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Chleb mieszany żytni 

Składniki: 

600 g mąki żytniej typ 1150 
400 g mąki pszennej typ 1050 
1 kostka drożdży (42 g) 
1 łyżeczka cukru 
¾ l wody 
1 łyżka soli 
150 g zakwasu  
 

Przygotowanie: 

Mąkę przełóż do większej miski, tworząc w środku dołek. Drożdże 
wymieszaj z około 5 łyżkami letniej wody i cukru na jednolitą masę i 
przełóż do dołka w mące. Wymieszaj z odrobiną mąki i przykryj. 
Odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż drożdże utworzą bąbelki. 

Następnie dodaj resztę wody, sól i 
zakwas. Wszystko mocno ugniataj przez 
około 10 minut. Ciasto pozostaw pod 
przykryciem na około 1 godzinę. 

Następnie ponownie ugnieć i uformuj duży 
bochenek lub dwa mniejsze bochenki. 
Ułóż bochenki na natłuszczonej blasze do 
pieczenia lub napełnij formy do bochenków. 

Ponownie pozostaw bochenki pod przykryciem na około 1 godzinę, do 
wyrośnięcia. 

Lekko natnij powierzchnię ostrym nożem i posmaruj letnią wodą. Piec 
w temp. 220°C przez około 15 minut, a następnie w temp.200°C przez 
około 45 minut. Umieść miskę z wodą w piekarniku do odparowania w 
trakcie pieczenia. 
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Biały chleb  

Składniki: 

550 g mąki 
60 g cukru 
1 szczypta soli 
50 g masła 
300 ml mleka 
20 g drożdży 
1  jajko 
  trochę śmietany 
 
Przygotowanie: 

Podgrzej lekko 100 ml mleka i rozpuść w nim drożdże. Mieszankę 
drożdżową wymieszaj z odrobiną mąki i 1 łyżeczką cukru na kremowe 
ciasto i umieść je w umiarkowanie ciepłym miejscu, tak aby masa 
podwoiła swoją objętość. 

W międzyczasie pozostałą mąkę wymieszaj z cukrem, solą i 
pozostałym mlekiem i wszystko dobrze ugnieć. Następnie dodaj 
podgrzane masło i mieszaj, aż ciasto oddzieli się od misy. 

Następnie wymieszaj z drożdżami i ponownie dobrze ugniataj. Ciasto 
przełóż do miski i przykryj ściereczką. Pozostaw je w ciepłym miejscu, 
aby mogło spokojnie wyrosnąć (może to zająć godzinę lub dłużej). Gdy 
ciasto wyrośnie, ponownie je ugnieść.  

Z ciasta zrób warkocz i ułóż na blasze lub w formie na chleb (można 
również piec w pojemniku bez splatania). Ponownie przykryj 
ściereczką i ponownie pozwól mu wyrosnąć. Ubij jajko z odrobiną 
śmietanki i posmaruj warkocz. Piecz w piekarniku nagrzanym do 
180°C przez około 30 minut. 

Pestki orzechów i rodzynki można dodać do ciasta po pierwszym 
odstaniu. 

Ciasto można również wykorzystać do zrobienia bułek. Należy wtedy 
skróć trochę czas pieczenia.  
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Chleb wrzosowy 
Składniki: 

400 g mąki żytniej typ 1150 
200 g mąki pszennej typ 1050 
40 g świeżych drożdży 
1 łyżka soli (płaska) 
500 ml maślanki, letniej 
1 łyżka octu 
1 łyżka soku z cytryny 
½  łyżeczka kminku mielonego lub kolendry lub innej przyprawy do 
smaku 
 
Przygotowanie: 

W misce wymieszaj obie mąki, 
w środku zrób zagłębienie. 
Pokrusz drożdże i zalej letnią 
maślanką, zamieszaj i na 
chwilę odstaw do wyrośnięcia. 
Dodaj pozostałe składniki i 
wyrabiaj ciasto mikserem na 
najwyższych obrotach przez około 3 minuty. Przykryj ciasto i odstaw 
na 20 minut do wyrośnięcia. 

Ciasto jeszcze raz krótko zagnieść i uformuj kulkę, podsypując mąką i 
wyłóż na blachę do pieczenia (papier do pieczenia lub tłuszcz). 
Przykryj i odstaw ponownie w ciepłe miejsce na około  
20 minut, aż ciasto znacznie się powiększy. 

W międzyczasie rozgrzej piekarnik do 250°C w trybie góra/ dół. Na 
spodzie piekarnika umieść małą ognioodporną miskę z wodą (dzięki 
temu chleb będzie miał chrupiącą skórkę). Chleb z wierzchu natnij w 
kratkę. Po 10 minutach zmniejsz temperaturę do 200°C i piecz przez 
kolejne 50 minut. 
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Chleb ziołowy z Zons 

Składniki: 

300 g mąki orkiszowej 
300 ml letniej wody 
3 g drożdży 

Wymieszaj i odstaw na noc do lodówki. 

Następnego dnia dodaj: 

900 g mąki (orkisz, żytnia) 
16 g soli 
2 g pietruszki 
1 szczypta rozmarynu 
  zioła lub ziarna do posypania 

 

Przygotowanie: 

Ciasto wyrobić i tak przygotowane odstawić 
na parę minut w cieple miejsce.  

Uformowany chleb posypujemy ziarnem 
lub ziołami, przykryć i 

odstawić do wyrośnięcia. 

Rozgrzej piekarnik do 190°C. Chleb 
spryskać wodą i piec przez 25 
minut. 
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Chleb rodzynkowy  

Składniki 

800 g mąki pszennej 
200 g mąki żytniej 
80 g drożdży (2 kostki) 
1  szczypta cukru 
750 ml letniego mleka 
500 g rodzynek 
150 g suszonych porzeczek  
  mleko skondensowane w puszcze do smarowania 
 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiej do miski, w środku zrób wgłębienie, do którego pokrusz 
drożdże. Posyp drożdże cukrem i wlej tyle letniego mleka na drożdże, 
aby były całkowicie przykryte. Odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
na 10 minut. Rodzynki i porzeczki 

namocz w wodzie. Wsyp rodzynki i 
porzeczki oraz resztę letniego mleka do 
miski i połącz wszystko razem mieszając, 
aż powstanie gładkie ciasto. Uformuj ciasto 
i włóż do natłuszczonej formy do pieczenia. 

Ciasto w formie odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Ciasto musi 
podwoić swoja objętość. Bochenek przed 

pieczeniem posmaruj mlekiem z puszki. 

Piecz w temperaturze 200°C przez około 60 minut. 
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Chleb owocowy z Zons 

Składniki: 

100 g nieobranych migdałów 
120 g nieobranych orzechów laskowych 
120 g orzechów włoskich 
200 g fig 
100 g skórki z cytryny 
100 g skórki pomarańczowej 
200 g rodzynek 
200 g suszonych porzeczek 
4 łyżki rumu 
5  jajek 
200 g cukru 
1 łyżeczka mieszanki przyprawowej (imbiru, kardamonu, gałki 

muszkatołowej, goździków, cynamonu) 
200 g mąki 
100 g skrobi kukurydzianej 
1 łyżeczka  proszku do pieczenia 

 
Przygotowanie: 

W grubszą kostkę posiekaj migdały, orzechy laskowe i orzechy włoskie. 
Figi, skórkę cytryny i skórkę pomarańczy pokrój w kostkę. Wszystko 
wymieszaj z rodzynkami i porzeczkami, namocz w rumie i pozostaw przez 
noc do naciągniecia. 

Ubij jajka i cukier na pianę. Dodaj 
namoczone owoce i mieszankę 
przypraw. Wymieszaj mąkę, skrobię 
kukurydzianą i proszek do pieczenia, 
przesiej i dodaj do mieszanki owoców. 
Wszystko wymieszaj. 

Wlej ciasto do natłuszczonej formy i piecz około 1 godziny w temperaturze 
200°C. Chleb owocowy pokrój najwcześniej po 2 dniach. 



Przepisy z Niemiec 
aus  

 

77 

Chleb wiejski z Zons 

Składniki: 

500 g mąka żytnia 
300 g mąka pszenna pełnoziarnista 
60 g zakwas 
2 g świeże drożdże 
30 g sól 

Przygotowanie: 

Drożdże wraz z zakwasem rozpuść w wodzie. Następnie dodaj 
pozostałe składniki dobrze wyrabiając 
ręką lub mikserem przez około 10 minut. 

Miskę z ciastem przykryj ręcznikiem 
kuchennym i pozostaw na około 4 
godziny w ciepłym miejscu. 

Ciasto wyjmij z miski i ostrożnie uformuj 
chleb. Ciasto chlebowe przełóż do kosza 

chlebowego, pozostawiając na 3 godziny do wyrośnięcia. Piec w 
nagrzanym piekarniku przez 50 minut w 
temperaturze 240°C. ( w piekarniku umieść 
naczynie z wodą). Po upieczeniu chleb 
wyjąć z piekarnika, pozostawiając 1 
godzinę do wystygnięcia. Lekko 
posmarować górę wodą. 

Do ciasta można dodać rodzynki. 
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Chleb z siemieniem lnianym i 
słonecznikiem 

Składniki na ziarno: 

70 g siemienia lnianego 
210 g wody 
 
Składniki na zaczyn:  

150 g mąki pszennej 550 
180 g wody  
2 łyżka zakwasu 
 
Składniki na ciasto chlebowe: 

770 g mąki pszennej  
80 g mąki żytniej 
120 g uprażonych ziaren słonecznika 
60 g uprażonych ziaren siemienia lnianego  
350 g wody 
25 g soli 
 
(280 g namoczonego siemienia lnianego) 
(330 g zaczynu) 
 
Przygotowanie: 

W dzień poprzedzający pieczenie zalewamy siemię zimną wodą i 
pozostawiamy do napęcznienia przykryte folią na 12 do 16 godzin. 
Składniki zaczynu mieszamy i odstawiamy przykryte w temperaturze 
pokojowej na 12 do 16 godzin. 

Następnego dnia mieszamy wszystkie składniki ciasta chlebowego. 
Ewentualnie korygujemy jeszcze ilość mąki lub wody - ciasto powinno 
być średnio ścisłe. 
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Ciasto powinno odpoczywać przykryte ok. 2 do 2,5 godzin. W trakcie 
wyrastania, po ok. 1 godzinie ciasto jeszcze raz zagniatamy. 

Po upływie 2 godzin dzielimy ciasto 
na 2 części. Formujemy 2 bochenki 
owalne bądź podłużne.  

Bochenki umieszczamy delikatnie 
(zawinięciem do góry) w 
koszyczkach do wyrastania. 

Czas wyrastania ok. 2 do 2,5 
godzin w temperaturze ok. 25°C. 

Przed włożeniem do pieca zalecana jest próba palcem czy chleby są 
dobrze wyrośnięte. 

Chleby wyjmujemy, delikatnie nacinamy. Pieczemy 40 - 45 min w 
temperaturze 240°C.  
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Chleb żytni razowy  

Składniki na zaczyn: 
50 g zakwasy żytniego,  
225 g mąki żytniej razowej,   
225 g wody 

 
Składniki na ciasto chlebowe: 
500 g mąki żytniej chlebowej,  
150 g otrąb żytnich,  
  Gorąca woda 
100 g ziaren słonecznika 
  Letnia woda (tyle, ile mąka zabierze)  
1 łyżka soli, 
1 łyżka cukru, 
500 g zaczynu 
 
Przygotowanie: 

Zaczyn należy zacząć ok. 1,5 dnia przed 
planowanym pieczeniem. Do aktywnego 
zaczątku zakwasowego należy dodawać 
w 3 etapach mniej więcej równe części 
mąki i wody, aby otrzymać ciasto 
zakwaszone. 

W wieczór poprzedzający dzień wypieku 
zalać otręby gorącą wodą, tak aby je 
przykryć.  

Następnego dnia wymieszać w miseczce zaczyn z mąką, otrębami i 
ziarnami słonecznika. Dodać tyle letniej wody, aby uzyskać dość 
rzadką konsystencję ciasta. Mieszać do połączenia składników. W 
odrobinie wody rozpuścić sól i cukier, dodać do ciasta i lekko 
wymieszać całość. 
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Formy napełnić ciastem do połowy ich wysokości, wygładzić i 
posmarować letnią wodą. Odstawić do wyrośnięcia. 

Piec w temperaturze 250°C z termoobiegiem przez 15 minut, 
następnie zmniejszyć do 200°C i piec przez 30 minut bez termoobiegu, 
potem dalej zmniejszać do 180°C i dopiec ok. 25 minut. 

Po upieczeniu, wyjąć z foremki i ostudzić. 

  



Przepisy z Polski 
s  

 

82 

Chleb razowy z zaparką 

1 etap - płynny zakwas: 
1 łyżka aktywnego zakwasu 
150 g mąki żytniej razowej typ 2000  
250 g wody 

Wymieszać, jeśli zakwas jest za gęsty, dodać jeszcze trochę wody, aby 
był płynny. Pozostawić na 12-1 6 godzin, aby zakwas dojrzał. 

2 etap - zaparka i zaczyn: 
Zaparka: 
200 g mąki żytniej razowej typ 2000 
400 ml gorącej wody 
Zalać mąkę gorącą wodą, dokładnie wymieszać, poczekać, aż 
wystygnie. 

Zaczyn: 
400 g płynnego zakwasu 
600 g wystudzonej zaparki  
200 ml letniej wody 
300 g mąki żytniej razowej typ 2000 

Wszystko wymieszać, zostawić w ciepłym miejscu na całą noc. 

3 etap - ciasto właściwe:  
cały zaczyn 
500 g mąki żytniej razowej typ 2000  
1,5 łyżki soli 
1 łyżka kminku 

Całość wymieszać i wyrobić dokładnie. Na tym 
etapie można dodać trochę wody. Przełożyć 
ciasto do foremki i odstawić, w ciepłym 
miejscu, do wyrośnięcia. 

Piec godzinę w opadającej temperaturze, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 250°C. 

po 10 minutach obniżyć do 220°C, po kolejnych 10 m minutach - do 
200°C i dop iec 40 minut.  
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Chleb cebulowy 

Składniki: 
500 g mąki pszennej (najlepiej tortowej) 
2 łyżeczki suchych drożdży 
1¾  szklanki ciepłej wody 
I łyżeczka soli 
2 łyżki oleju 
1  płaska  łyżeczka cukru 
2  średnie cebule 
3 łyżki mleka do posmarowania chlebka przed pieczeniem 
 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiewamy z solą, suchymi drożdżami, cukrem, dodajemy olej, 
usmażoną, schłodzoną cebulkę i stopniowo wodę, 
zagniatając elastyczne ciasto. Odstawiamy je w 
omączonej misce pod przykryciem na 40 minut lub do 
podwojenia objętości. 

Potem ciasto krótko zagniatamy. Foremkę keksową o wymiarach 12 x 
30 smarujemy tłuszczem, wykładamy do niej ciasto, odstawiamy w 
ciepłe miejsce na około 40 minut. 

Tuż przed pieczeniem wierzch 
chleba smarujemy mlekiem.  
Wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 200°C, pieczemy 
około 40 minut. 

Jeśli zauważymy, że chlebek zbyt 
mocno nam się z góry przypieka, 
przykryjmy go folią aluminiową i pieczmy dalej. 

Chlebek jest gotowy, kiedy patyczek włożony w najwyższym miejscu 
po wyjęciu jest całkiem suchy.  
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Chleb wiejski 

Składniki: 
400 g mąki pszennej razowej typ 1850 
200 g mąki pszennej typ 650 
½    kostki drożdży 
300 ml ciepłej wody 
2  jajka 
2 łyżki miękkiego masła 
2 łyżeczki cukru 
2 łyżeczki soli 
 
Przygotowanie: 

Rozkruszone drożdże, cukier, wodę oraz 2 łyżki mąki wymieszać. 
Rozczyn przykryć i pozostawić w cieple do wyrośnięcia 

Pozostałą mąkę przesiać, wymieszać z solą, masłem i rozczynem. 
Dodać jajka i wyrabiać ok. 
15 min. Przykryć ściereczką 
i pozostawić w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia 

Stolnicę posypać mąką, 
wyłożyć ciasto i uformować 
zgrabny bochenek. 
Ponacinać z wierzchu. 
Chleb umieścić na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. 
Pozostawić ponownie do wyrośnięcia. 

Następnie piec ok. 45 min. w piekarniku nagrzanym do 200° C. 
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Chleb mleczny na zakwasie z sezamem 

Składniki: 
1,5 łyżeczki soli 
180 g aktywnego zakwasu żytniego 
350 ml letniego mleka 
400 g mąki pszennej typ 650 
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej 
50  g sezamu 
 
Przygotowanie: 

Mąki wsypujemy do misy, dodajemy aktywny zakwas, sezam, sól. 
Wlewamy stopniowo letnie mleko i wyrabiamy ciasto, aż osiągnie 
elastyczną kulę. 

Ciasto zostawiamy w misie pod przykryciem na 2,5 h. 

Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, formujemy 
okrągły bochenek, który z wierzchu posypujemy sezamem. 

Ciasto przekładamy do wiklinowego koszyka (posypanego sezamem i 
oprószonego mąką) złączeniem ku górze. Zostawiamy pod 
przykryciem na 2 h. 

Piekarnik rozgrzewamy do 250°C. Koszyk 
odwracamy dnem do góry i przerzucamy 
bochenek na blachę wyłożoną 
pergaminem. Ciasto można dodatkowo 
naciąć. Blachę wkładamy do rozgrzanego 
piekarnika i pieczemy metodą góra-dół 
przez 10 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 200°C i 
dopiekamy chleb  
30 minut. Upieczony bochenek studzimy na kuchennej kratce. 
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Chleb pszenno-żytni  

Składniki: 

ZACZYN: 
20 dag mąki żytniej pełnoziarnistej 
200  ml wody 
4 łyżki zakwasu żytniego  

NAMACZANY SŁONECZNIK: 
2 szklanki ziaren słonecznika 
2 łyżeczki soli 
3 szklanki wody  

CHLEB: 
35 dag mąki pszennej chlebowej 
20 dag mąki żytniej pełnoziarnistej 
3 łyżeczki soli 
450 ml wody  
1 łyżka oleju 
1 szklanka szczawiu lub siemienia lnianego    
  namoczony słonecznik 
 
Dzień pierwszy 

ZACZYN: Składniki wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce na 10-12 
godzin. 

SŁONECZNIK: 
Do ziaren dodać sól, wymieszać zalać dwoma 
szklankami wrzątku. Odstawić na 5 minut i 
osączyć na sicie. Ta czynność ma na celu 
usunięcie chemikaliów, które używane są przy 
oczyszczaniu ziaren słonecznika z łupek. 

Słonecznik przesypać do naczynia, przykryć i 
odstawić do następnego dnia. 
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Dzień drugi 

WYKONANIE CHLEBA: 

Ze wszystkich składników wyrabiamy ciasto. Odstawiamy do 
wyrośnięcia ciepłe miejsce na 2-4 godziny. 

Po tym czasie ciasto ponownie wyrabiamy i przekładamy do form, w 
których chleb będzie się piekł. 
Foremki najpierw należy 
posmarować olejem i wysypać 
otrębami.  

Bochenki posmarować wodą, 
wierzch można posypać makiem, 
otrębami lub dowolnymi 
ziarnami. Przykryć ściereczką i 
ponownie odstawić do 
wyrośnięcia w ciepłe miejsca.  

Po wyrośnięciu, formy włożyć do zimnego piekarnika i ustawić 
temperaturę 220°C. Kiedy piekarnik osiągnie maksymalną temperaturę 
należy piec w niej chleb przez 20 minut. Po tym czasie chlebek należy 
wyjąć z foremek, zmniejszyć temperaturę do 200°C i piec kolejne  
15-25 minut.  
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Chleb razowy z miodem  

Składniki: 

6 szklanek pszennej mąki razowej 
¼ szklanki brązowy cukier 
¼ szklanki miodu 
1½  szklanki wrzącej wody  
¼  szklanki  ciepłej wody 
1 łyżka  suszonych drożdży 
2  łyżki soli 
1  łyżeczka cukru 
¼  szklanka roztopionego masła  
 

Wykonanie: 

Wymieszać i połączyć brązowy cukier, miód, sól i 
tłuszcz. Wlać wrzącą wodę i mieszać, aż całość się 
rozpuści. Następnie ostudzić, tak aby płyn był letni. 
Rozpuścić biały cukier w szklance wody. Wsypać 
drożdże i odczekać 10 minut, następnie wlać do miski 
z ostudzoną wodą. Mieszając stopniowo dodawać 
mąkę. Wyrabiać przez 10 minut, potem przykryć i 
odstawić na 1 - 1,5 godziny, żeby ciasto wyrosło. 

Formę mocno natłuścić, przełożyć do niej ciasto i ponownie odstawić 
na taki sam czas do wyrośnięcia. Piec przez 25-30 minut w 
temperaturze 190°C. 
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Chleb z kminkiem 

Składniki: 

200 g mąki pszennej 
250 g mąki żytniej 
20 g świeżych drożdży, 
  wody 
40 g tłuszczu I żółtko 
1 łyżeczka kminku 
½ łyżeczki suszonej natki pietruszki   
½ łyżeczki suszonego koperku 
½ łyżeczki bazylii 
½ łyżeczki oregano 
   pieprz i sól  
  
Wykonanie: 

Wymieszać ze sobą oba rodzaje mąki i przesiać je do jednego 
naczynia. W mące zrobić 
wgłębienie i umieścić w nim 
pokruszone drożdże. Następnie 
dodać cukier oraz kilka łyżek 
wody i całość wymieszać. 
Przygotowaną w ten sposób 
masę zostawić do wyrośnięcia 
na ok. 15 min. 

Po tym czasie dodać resztę wody, margarynę, żółtko i sól. Masę 
wyrobić energicznie. Następnie nakryć ciasto ściereczką i odstawić do 
wyrośnięcia. 

Piec w temperaturze 240° C przez około 25 minut. Następnie obniż 
temperaturę do 230°C i piecz przez kolejne 10 minut. 
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Śląski chleb żytni 

Składniki: 

400 ml ciepłej maślanki 
30 g drożdży (¾ kostki lub 1 ½ torebki drożdży suszonych) 
250 g mąka żytnia (typ 1800) 
250 g mąka (typ 1050) 
1 łyżeczka soli 
1 łyżka octu 
  woda 
50 g prażonej cebuli 
 
Przygotowanie: 

W naczyniu miksującym wymieszaj ciepłą maślankę z drożdżami. 
Dodaj wszystkie mąki oraz pozostałe składniki i wyrób gładkie ciasto 
(ręcznie przez ok. 7 minut, mikserem ok. 3 minut na najwyższym 
biegu). Ciasto musi być gładkie i elastyczne. 

Przykryj ciasto i odstaw na 20 minut do wyrośnięcia. Następnie jeszcze 
raz krótko ugniataj i włóż do formy o 
długości 26 - 30 cm. 

Przykryj i odstaw jeszcze raz na 20 minut w 
ciepłe miejsce. Natnij chleb wzdłuż na 
głębokość 1 centymetra i posmaruj chlebek 
wodą. 

Piec w piekarniku nagrzanym do 200°C 
przez 45 minut. Po upieczeniu pozostaw 
chleb do ostygnięcia. 
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Chleb mieszany tradycyjny 
(Mieszanka polsko-niemiecka)  

Składniki na zaczyn:  

360 g mąki pszennej zwykłej  
70 g zakwasy żytniego 
1 łyżeczka suchych drożdży   
330 g wody  

Składniki na ciasto:  

400 g wody 
330 g mąki żytniej (białej z Polski typu 720) 
220 g mąki pszennej ( z Niemiec typu 812)  
1 łyżeczka soli  

Przygotowanie: 

Do dużej miski wlać wodę, wsypać mąkę, drożdże i zakwas - wszystko 
wymieszać i odstawić na 12–18 godzin, pamiętając, aby przykryć miskę 
folią spożywczą.  

Po 12 godzinach fermentacji należy dodać pozostałe składniki do miski z 
zaczynem zaczynając od wody. Wcześniej jednak przygotowujemy 
mieszankę obu mąk – polskiej i niemieckiej.  

Całość mieszamy krótko – tylko do połączenia składników.  

Ponownie odstawiamy ciasto pod przykryciem do wyrośnięcia, na około 
30–60 minut.  

Ciasto przelewamy do dwóch średniej wielkości keksówek, wcześniej 
wysmarowanych olejem i wysypanych np. otrębami. Odstawiamy do 
podrośnięcia w ciepłe miejsce na około 30 minut.  

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 230º C. Ciasto przed wstawieniem 
posypujemy mieszanką z polsko niemieckiej mąki.  

Chleb pieczemy 15 minut w temperaturze 230º C, a następnie 
zmniejszamy temperaturę do 200ºC i dopiekamy jeszcze przez 40 minut.  

Życzymy smacznego przy polsko – niemieckim śniadaniu. 
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