
paprika vlechtbrood
NB: in het pakket zitten ingrediënten voor 2 

broden, dus verdeel meel, melk en kaas over 2 bakteams!

2 paprika’s

Verwarm de melk met de gist 
in de pan (lauwwarm).

Meng het volkorenmeel 
in een kom met 1 zakje 
Italiaanse kruiden en maak 
een kuil in het midden. 
Verspreid het zout aan de 
buitenkant van de kom. 
Zout en gist mogen elkaar 
niet raken!

Giet melk en gist in de kuil, 
roer goed en kneed lang 
zodat ’t soepel wordt. Maak 
de theedoek vochtig. Doe de 
deegbal in de kom en dek af 
met de theedoek. Laat ’t een 
uur rijzen zonder te spieken, 
dan wordt ‘ie 2 x zo groot!

Maak de paprika’s schoon 
en snijd ze in kleine blokjes. 
Verwarm de oven op 200°C.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Wat heb je nodig voor één vlechtbrood?

500 gram volkorenmeel

2 zakjes Italiaanse kruiden 1 zakje zout

340 ml melk1 zakje gist

½ zak geraspte kaas

Verdeel na het uur de 
deegbal in 3 gelijke stukken. 
Kneed nu zo min mogelijk 
zodat het deeg luchtig blijft. 
Van 1 stuk maak je een platte, 
ovale bodem op de bakplaat 
(1 cm dik).

Verdeel de andere ballen 
elk in 3 gelijke stukken en 
rol ze uit tot slierten van 30 
cm. Maak met 3 slierten een 
vlecht en leg ‘m tegen de 
zijkant van je bodem aan. 
Doe hetzelfde met de andere 
3 slierten. 

Laat het brood onder de 
theedoek nog 45 minuten 
rijzen. Strooi dan alle paprika 
in het midden. Verdeel de 
kaas en het tweede zakje 
kruiden over het hele brood. 

Bak het brood in 
ongeveer 20 minuten 
gaar en mooi bruin. 

Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8

pannetje, kom, snijplank, mes, schone 
theedoek, eventueel deegroller en bakplaat    2,5 uur bereiding

incl. rijzen
  200°C + 20 min.  lunch


