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INDBLAND OS GERNE



VELKOMMEN TILBAGE TIL FREMTIDEN

FERMENTMEL®

Bagerens hverdag og de måder, der produceres brød på i dag, har været vores udgangspunkt.
Vi har taget højde for, om der produceres direkte eller om du udnytter køl og frost. Produktet er tilpasset 
så dejen arbejder optimalt, uanset måden du producerer på.

Produktet hedder FERMENTMEL® og giver dig en enkel og sikker måde at arbejde med din egen surdej 
på, uanset hvilke opskrifter og produktionsmetode du bruger.

FREMGANGSMÅDE:
FERMENTMEL® blandes 1 : 1 med vand og røres kort sammen, stilles ved rumtemperatur 1 time, tem-
peratur på blandingen skal ligge mellem 24-26°C. Blandingen skal stilles på køl i minimum 12 timer 
- herefter kaldes surdejen FERMENTMEL® Poolish.

 • Småt bagværk er anbefalet dosering 200 g FERMENTMEL® Poolish pr l. vand

 • Stort bagværk er anbefalet dosering 300-400 g FERMENTMEL® Poolish  pr. l. vand

        FERMENTMEL® POOLISH STABILITET
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TESTET AF EUROFINS STEINS LABORATORIUM A/S

En ensartet pH værdi sikrer en 
stabil surdej over tid.     
       
• Lodret: pH      
• Vandret: antal timer
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Hønir er den nordiske vandgud. Sammen med Odin og Lodur skabte han det første menneske-
par; Ask og Embla. Samtidig gav de menneske parret forstand og følelser. Sammen med Mimir 
blev han efter fredsslutningen mellem Aserne og Vanerne sendt til Vanerne.

OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
2000 g  Fransk Hvedemel
   250 g  Rugsigtemel/Halvsigtemel 
   500 g Rugflager
   250 g  Gule Hørfrø 
   650 g FERMENTMEL®  Poolish 
     85 g   Salt 
     50 g  Opus
      15 g   Tørgær
 2100 g  Vand

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur: 26 - 28°C
Æltetid 1 gear:       3 min.
Æltetid 2 gear: 22 min.
Liggetid:          60 min. før afvejning

Dejvægt brød: 650 g
  Til brødene hakkes dejen ud i stykker og lægges i 
  silikoneform nr. 365.
Dejvægt baguette: 350 g
  Lægges let sammen og trilles ud til 40cm længde, 
  raskes på virket og vendes inden afbagning. 
Dejvægt stykker: 125 g
  Stykkerne hakkes ud som til brødene og lægges i 
  silikoneform nr. 1188.
  Alle 3 typer drysses med en blanding af durummel, 
  rugmel og hvededrys. 
  Sættes på køl til næste dag.
Rasketid:         90 - 120 min. 
Damp:             15 sek.
Ovntemperatur:  Herdovn:  Top: 220°C - Bund 210°C
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C
Bagetid brød:       40 - 45 min. 
Bagetid flütes: 30 - 35 min.
Bagetid stykker: 20 - 25 min.

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Vand, hvedemel, rugkerner, rugmel, gule hørfrø, salt, gær, gluten, bygmalt, hvedestivelse, 
mælkesyre, emulgator E 472e ( mono- og diacetylvinsyreestere), dextrose, melbehandlings-
middel (ascorbinsyre E 300), enzymer.

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:    213 kcal/889kJ
Protein:   7,2 g
Kulhydrat:   38,9 g
heraf sukker:        0,4 g
Fedt:   2,6 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,3 g
- enkeltumættede fedtsyrer:  0,3 g
- flerumættede fedtsyrer:  1,3 g
Kostfibre:   4,0 g
Natrium:    586 mg
- Svarer til salt:   1,5 g
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Balder, lysguden, gud for retfærdighed, renhed og skønhed er søn af Odin og Frigg. Han er gift 
med Nanna, og sammen med hende har han sønnen Forsete. Parret bor i Brejdablik. Balder er 
den smukkeste af aserne og meget lys. Han er klog og veltalende.

OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
   250 g Durumkerner
   250 g Hørfrø 
   500 g Vand  
Sættes i blød i 2 timer 
  
  1250 g Hvedemel 
  1250 g Fin durummel
   575 g FERMENTMEL®  Poolish 
   350 g Handy Ciabatta 
      15 g Tørgær
 1400 g Vand

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur:	 26	-	28˚C
Æltetid 1 gear: 3 min.
Æltetid 2 gear: 6 min.
Liggetid:  20 min. i dej. / 20 min. i virk.
Dejvægt brød:  600 g
Dejvægt stykker: 75 g 
  Brødene slås op fritstående, pensles med ølstrygelse og 
  sigtes med hvedemel.
  Til stykker rulles dejen ud på 18mm, pensles med vand 
  sigtes med hvedemel, stikkes ud med udstikker Ø6,5.  
Rasketid: Stilles på køl til næste dag.
  Efter køl raskes de ca. 60 - 90 min.  
Damp:                    20 sek.
Ovntemperatur: Herdovn: top 220°C - bund 210°C 
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C
Bagetid brød: 40 - 45 min.
Bagetid stykker: 20 - 25 min.

ØLSTRYGELSE:
    175 g Rugmel
   330 g  Øl
       8 g  Tørgær
 Røres sammen uden klumper

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Vand, hvedemel, durummel, durumkerner, hørfrø, salt, gær, gluten, sukker, rugmel, bygmalt, 
hvedestivelse, maltet hvede, mælkesyre, melbehandlingsmiddel (ascorbinsyre E 300), 
enzymer.

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:                       226 kcal/937 kJ
Protein:        8,2 g
Kulhydrat:      25,4 g
heraf sukker:       1,8 g
Fedt:        2,2 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,2 g
- enkeltumættede fedtsyrer:       0,3 g
- flerumættede fedtsyrer:  1,2 g
Kostfibre:        3,2 g
Natrium:     534 mg
- Svarer til salt:   1,3 g
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OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
   1100 g Durumfuldkornsmel 
   400 g Italiensk hvedemel
   400 g FERMENTMEL®  Poolish 
   300 g Maltede hvedeflager
     40 g Salt
     20 g Opus 
      25 g Tørgær
  1200 g Vand

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur:	 26	-	28˚C
Æltetid 1. gear: 3 min.
Æltetid 2. gear: 12 min.             

Liggetid:                Dejen foldes samme og lægges i en kasse og 
  skal hvile i 60 min. 
  Brødene vejes af på 400 g og slås op. 
  Stykkerne vejes af på 90 g. 
  Brød og stykker pensles med vand og vendes 
  hele vejen rundt i en kerneblanding af 5 dele gule 
  hørfrø, 3 dele hvedeflager og 1 del græskarkerner . 
  Herefter lægges de i en silikoneform nr. 601.
  Brødene sættes på køl til næste dag.

Rasketid:               Tørraskes tildækket m/plastik eller i ikke for 
  varmt raskeskab.

Damp:                    10 sek.

Ovntemperatur:    Herdovn: 260°C faldende til 220°C
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C

Bagetid:  35 - 40 min.

Navnet Freja betyder ‘frue’ eller ‘herskerinde’, og hun har også tilnavnene Gefn - ‘Den givende 
- og Syr - ‘Soen’. Hun er datter af Njord og dennes søster, og dermed broder til Frej. Hun kom 
sammen med sin familie til aserne, da asernes og vanernes krig sluttede. Her fik hun stor status.

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Vand, fuldkornsdurummel, hvedemel, maltede hvedeflager, salt, gær, rugmel, gluten, 
hvedestivelse, mælkesyre, bygmalt, emulgator E 472e ( mono- og diacetylvinsyreestere), 
dextrose, melbehandlingsmiddel (ascorbinsyre E 300), enzymer.

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:    212 kcal/899 kJ
Protein:   7,3 g
Kulhydrat:   41,7 g
heraf sukker:        2,2 g
Fedt:   1,2 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,3 g
- enkeltumættede fedtsyrer: 0,1 g
- flerumættede fedtsyrer:  0,1 g
Kostfibre:   4,0 g
Natrium:    468 mg
- Svarer til salt:   1,2 g
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Kvasir optræder i fortællingen om asernes og vanernes kamp og fredsslutning. Her er han den 
klogeste af alle vanerne, og han gives til aserne til gengæld for den vise Mimer. 

OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
3500 g Hvedemel (fransk el. italiensk)
   425 g   Halvsigtemel
   350 g   Ristede Græskarkerner
  800 g FERMENTMEL®  Poolish 
    100 g  Opus
    100 g Salt
     55 g   Tørgær
2600 g Vand

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur: 26 - 28°C
Æltetid 1 gear: 3 min.
Æltetid 2 gear: 8 min.

Liggetid:  Dejen svarer til 12 brød. Sættes på køl til dagen efter i 
  plastbalje.
  Dejen vendes ud på bordet i en blanding af durummel 
  og majsgrits, dejen trykkes let ud til en stor firkant, her-
  efter lægges top og bund ind til midten, dette gentages 
  en gang mere fra siderne. 
  Herefter deles dejen i 3 x 4 firkanter til den vægt som 
  angivet. 

Dejvægt brød: 650 g
Dejvægt stykker: 75 g
Tørrask:   60 - 90 min.  
Damp:      15 sek.

Ovntemperatur: Herdovn: top: 200°C - Bund 190°C
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C

Bagetid:   Herdovn:  45 - 50 min. / stykker 20 - 25 min. 
  Stikovn: 45 - 50 min. / stykker 20 - 22 min.  

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Hvedemel, vand, rugmel, græskarkerner, salt, gær, gluten, bygmalt, hvedestivelse, mælke-
syre, emulgator E 472e ( mono- og diacetylvinsyreestere), dextrose, melbehandlingsmiddel 
(ascorbinsyre E 300), enzymer.

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:    221 kcal/944 kJ
Protein:   8,9 g
Kulhydrat:   40,0 g
heraf sukker:        4,3 g
Fedt:   3,2 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,7 g
- enkeltumættede fedtsyrer: 0,7 g
- flerumættede fedtsyrer:  1,0 g
Kostfibre:   2,5 g
Natrium:    511 mg
- Svarer til salt:   1,3 g



N
JO

R
D

Njord er knyttet til havet, sejlads, vinden, fiskeri og rigdom. Han giver frugtbarhed og rigdom 
og hjælper søfarende på deres færd over havet. Om ham fortælles det også, at han dæmper både 
hav og ild. Hos aserne blev Njord gjord til offerpræst, og ligeså hans børn.

OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
2000 g Fransk hvedemel
   250 g  Rugsigtemel/Halvsigtemel  
   450 g FERMENTMEL®  Poolish 
      75 g  Hvidtølsmalt Engelhardt
     60 g Salt 
     60 g  Opus
  1400 g Vand

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur: 23 - 25°C
Æltetid 1 gear: 3 min.
Æltetid 2 gear: 6 min.

Liggetid:  Sættes v/rumtemperatur i 16 - 18 timer.
  Dejen vendes ud på bordet i halvsigtemel, dejen 
  trykkes let ud til en stor firkant herefter deles 
  dejen i firkanter til den vægt som angivet. 
  Firkanten lægges sammen som en konvolut og 
  lægges på en plade med samlingen nedad.

Dejvægt brød: 650 g

Tørrask:         90 - 120 min. Vendes om inden afbagning. 

Damp:          10 sek.

Ovntemperatur: Herdovn: Top: 220°C - Bund 210°C
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C

Bagetid brød:  40 - 45 min.

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Hvedemel, vand, rugmel, bygmalt, salt, gluten, hvedestivelse, mælkesyre, emulgator E 472e 
( mono- og diacetylvinsyreestere), dextrose, melbehandlingsmiddel (ascorbinsyre E 300), 
enzymer.

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:    217 kcal/906 kJ
Protein:   6,9 g
Kulhydrat:   43,2 g
heraf sukker:        1,1 g
Fedt:   1,5 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,3 g
- enkeltumættede fedtsyrer: 0,1 g
- flerumættede fedtsyrer:  0,3 g
Kostfibre:   1,8 g
Natrium:    565 mg
- Svarer til salt:   1,4 g
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Magni er søn af Thor og jættekvinden Jarnsaxa. Hans navn betyder ‘den stærke’, og om ham 
fortælles, at han som tre dage gammel er den eneste, som er stærk nok til at få Thor fri fra under 
jætten Hrungners fod. Sammen med Modi arver han Mjølner og fører Thors egenskaber videre 
efter Ragnarok.

OPSKRIFT
GRUNDOPSKRIFT:
 1000 g Hvedemel
  300 g   Kartoffel tern
    100 g  Gulerødder (Strimler)
   300 g FERMENTMEL®  Poolish 
     40 g   Salt
       15 g   Opus
      15 g   Tørgær
 1000 g  Vand
   500 g   Kartoffel Frisk
 Kartoffel Frisk køres først i  de sidste 5 min.

FREMGANGSMÅDE:
Dejtemperatur: 26 - 28°C
Æltetid 1 gear: 6 min.
Æltetid 2 gear: 5 min.
Liggetid:  15 min. i dej / 20 min. i virk
Dejvægt:  400 g
  Slås op og pensles med maltstrygelse, derefter 
  vendes i kartoffelflager og lægges i flexipanform nr. 601. 
Rasketid: Stilles på køl til næste dag.
  Efter køl raskes de ca. 60 - 90 min. 
  Snittes 1 gang på langs.
Damp:  20 sek.
Ovntemperatur:  Herdovn: Top 200°C - Bund 190°C
  Stikovn: 250°C faldende til 180°C
Bagetid:  35 - 40 min.

MALTSTRYGELSE:
   250 g  Hvidtølsmalt
    150 g   Rugmel
      15 g   Gær
    125 g   Vand

NÆRINGSVÆRDI PR. 100 G FÆRDIGBAGT BRØD:* INDHOLDSDEKLARATION:
Hvedemel, vand, kartoffelflager, salt, hvedegluten, tørgær, majsmel, stabilisator; guark-
ernemel, vallepulver, lactose, krydderi, emulgator E 472e ( mono- og diacetylvinsyreestere), 
 Melbehandlingsmiddel (ascorbinsyre E 300 ).

*Ved anvendelse af opskrift overholdes værdierne 

Energi:    214 kcal/893 kJ
Protein:   8,5 g
Kulhydrat:   40,9 g
heraf sukker:        0,9 g
Fedt:   1,1 g 
heraf mættede fedtsyrer:  0,2 g
- enkeltumættede fedtsyrer: 0,1 g
- flerumættede fedtsyrer:  0,2 g
Kostfibre:   2,6 g
Natrium:    559 mg
Svarer til salt:   1,4 g



HYPPIGE SPØRGSMÅL
1. HVORDAN RØRES FERMENTMEL® SAMMEN MED VAND?  
Blandes 1 : 1 med vand, skal kun røres kort sammen og må ikke røres glat, da det giver en større over-
flade som udtørrer og kan hæmme udviklingen af surdejen. Stilles ved rumtemperatur 1 time. 
Temperaturen på den færdige surdej skal være mellem 24-26 °C. Blandingen skal stilles på køl i 
minimum 12 timer - herefter kaldes surdejen FERMENTMEL® Poolish.

2. HVOR LANG TID KAN FERMENTMEL® POOLISH STÅ PÅ KØL?  
FERMENTMEL® Poolish kan stå op til 48 timer på køl, hvis du har en lukkedag eller på anden vis har 
behov for at springe en dag over. 

3. HVOR LANG TID KAN FERMENTMEL® POOLISH STÅ VED RUMTEMPERATUR?  
Hvis du vælger at lade surdejen stå ved rumtemperatur, må den højst stå 2 timer inden den stilles på 
køl igen.

4. SKAL FERMENTMEL® POOLISH LAVES FRISK HVER DAG?  
Ja, for at sikre en ensartethed på dine produkter, anbefaler vi, at man laver en frisk surdej hver dag.

5. MÅ DER TILSÆTTES FERMENTMEL® POOLISH FRA DAGEN FØR?  
Nej, for at sikre så høj kvalitet på den friske surdej som muligt, anbefales det ikke at tilsætte gammel 
FERMENTMEL® Poolish i den nye surdej.

6. HVAD HJÆLPER FERMENTMEL® POOLISH MED TIL I DEJEN?  
FERMENTMEL® Poolish har en positiv indflydelse på skærefasthed, friskholdning, stabilitet og ikke 
mindst skorpe og smag på det færdige bagværk.

7. HVAD SKER DER MED DET FÆRDIGE BAGVÆRK VED OVERDOSERING AF 

FERMENTMEL® POOLISH?  
Dejen har en tendens til at miste stabilitet og det færdige produkt krymper ved afbagning. 
Brødet mister skærefasthed og smuldrer i krummen.



HYPPIGE SPØRGSMÅL - FORTSAT

8. KAN FERMENTMEL® POOLISH BRUGES TIL PRODUKTION OVER KØL OG 

FROST?  
Ja, produktet er yderst velegnet til alle brødtyper og giver en stor sikkerhed omkring stabilitet, skor-
pedannelse og friskholdning på det færdige bagværk.

9. KAN DEN FÆRDIGE FERMENTMEL® POOLISH BRUGES SOM ERSTATNING 

FOR SALT?  
Ved anbefalet dosering kan saltet reduceres med 3 g / 1000 g tørstof.

10. HVAD ER STAMGÆR?  
Stamgær består af et bageferment, som dyrkes under kontrollerede forhold, herefter isoleres gær-
cellerne. Gærcellerne dyrkes nu til et stabilt produkt som kaldes stamgær.

Stamgæren tilsættes FERMENTMEL® og skal bruges som starter i fermenteringsprocessen, de 
tilsatte mælkesyrebakterier overtager fermentationen og efter 12 timer på køl, har man en fantastisk 
velsmagende surdej. Der kan forefindes rester af stamgær i den færdige FERMENTMEL® Poolish.

MERE INFORMATION 
DU KAN FÅ YDERLIGRE INFORMATION HOS:

Engelhardt A/S
Hjulmagervej 8E
7100 Vejle

Tlf: +45 33 14 14 39
Web: www.engelhardt.dk
E-mail: info@engelhardt.dk
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