
 

Bezglutenowy chleb owsiano - ryżowy na

zakwasie

Nikita  

Polecane na: pieczywo, śniadanie    

Kuchnia (region): arabska, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 60 min  1 porcja

 

  Składniki:

 

zaczyn: - 

 

zakwas bezglutenowy - 100 g

 

płatki owsiane bezglutenowe (lub

gotowa mąka owsiana) - 100 g

 

woda letnia - 120-140 ml

 

ciasto: - 

 

płatki owsiane bezglutenowe - 120

g

 

mąka ryżowa jasna - 80 g

 

 

skrobia z tapioki - 100 g

 

łuska babki jajowatej - 30 g

 

sól - 1,5 łyżeczka

 

woda około - 500 ml

 

koszyczek do wyrastania chleba

(opcjonalnie inne naczynie) - 

 

mąka bezglutenowa dowolna do

posypywania np. owsiana, ryżowa -

2-3 łyżka

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Zaczyn: możemy użyć na start

dowolnego zakwasu bezglutenowego np. https://

gotujwstylueko.pl/przepisy/zakwas-

bezglutenowy-owies-sorgo, może to być też

zrobiony tą samą metodą zakwas ryżowy,

gryczany czy też jaglany. Do zakwasu dodajemy

zmielone na mąkę płatki owsiane i 100-130 ml

letniej wody (wody ma być tyle, aby uzyskać

konsystencję bardzo gęstej śmietany),

mieszamy. Zaczyn przykrywamy ściereczką

lnianą i ostawiamy w ciepłe miejsce na 8-12

godzin.

Ciasto: do misy wsypujemy mąkę owsianą

(gotową lub zmielone płatki), mąkę ryżową,

skrobię z tapioki, łuskę babki jajowatej, sól,

zaczyn (1-2 łyżki zostawiamy w słoiku,

zakręcamy i chowamy do lodówki na kolejny

chleb -usypiamy zakwas), dodajemy około 400

ml wody i wyrabiamy ciasto przez 10 minut,

najłatwiej za pomocą robota (hak). Ciasto

zostawiamy na około 40-60 minut w ciepłym

miejscu, przykryte ściereczką. Po tym czasie

ponownie wyrabiamy ciasto przez 10 minut,
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dolewając stopniowo pozostałą wodę tj. około

100 ml, tak aby uzyskać sprężyste i puszyste

ciasto. Następnie ciasto przełożyć na stolnicę

obsypaną mąką i wyrobić jeszcze ciasto ręcznie

przez kilka minut, podsypując je mąką.

Koszyczek do wyrastania chleba oprószyć

obficie mąką. Z ciasta uformować bochenek

i przełożyć do koszyczka do wyrastania.

Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe,

spokojne miejsce do wyrastania.

 KROK 2: Czas wyrastania zależy od

temperatury pomieszczenia i siły zakwasu. Może

to być 3 godziny lub nawet 8-10 godzin. U mnie

tym razem chleb wyrastał około 4 godzin. Należy

obserwować proces wyrastania, chleb ma

wyraźnie urosnąć.

 KROK 3: Piekarnik nagrzać do 230 stopni góra-

dół. Na gorącą nagrzaną blachę wyłożyć

zgrabnym ruchem chleb z koszyczka. Piec 50

minut. Po 30 minutach można zmniejszyć

temperaturę do 210 stopni. Upieczony chleb

studzić na kratce.

 KROK 4: Kroić po ostudzeniu.
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