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GLUTEN OG GLUTENS ROLLE I BAKVERK
I bl. a. hvetemel har vi de to proteinene gliadin og glutenin som til sammen dan-
ner såkalte glutennettverk når man blander dem sammen med vann eller annen 
væske og lager en deig.

Disse glutenbindingene danner et mikroskopisk nettverk som ser ut som en fin-
masket fiskegarn under et mikroskop og det er det som er nøkkelen til all luftig 
bakst.

Når man tilsetter gjær, så vil det dannes C02-gass som siden vil bli fanget i dette 
glutennettverket. Etterhvert som gassen utvider seg, vokser lufthullene og deigen 
begynner å heve. Grunnen til at man pleier å si at man skal heve deigen til dob-
bel størrelse er at det er stort sett størrelsen disse glutennettverkene tåler de de 
begynner å falle sammen. Man kan heve deigen til mer en dobbel størrelse, men 
da blir altså deigene porøse og utstabile og om de ikke faller sammen i hevepros-
essen, så gjør de det ofte i ovnen. 
 
Sterke glutenbindinger får vi enten med langre tids elting eller ved bruk av såkalte 
eltrefrie deiger. Eltefrie deiger gjør jobben selv siden de inneholder så mye vann 
at melet trekker til seg så mye væske at den danner de tilstrekkelige glutenbindin-
gene og sånn setter “elter seg selv”. En vanlig lys brøddeig består som regel av 
65-70% væsker, mens en eltefri deig som regel består av ca. 80-85% væske.

Når vi elter deg er det et poeng å være oppmerksom på såkalt glutenhemmere 
i blandingen og for å få mest mulig luftig bakst som inneholder slike glutenhem-
mere, så er det viktig å la deigen elte litt sammen først, uten særlig annet tilsatt 
enn mel og vann for at man skal begynne å få noen sterke glutenbindinger. Den 
mest vanlige glutenhemmende ingrediensen i bakst er som regel fett, noe som 
forklarer den tydelige forskjellen i konsistens i f. eks tradisjonelle rundstykker i 
forhold til hveteboller.
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GJÆR, VANLIG HEVING OG KALDHEVING
 
Det er i utgangspunktet ingen kvalitetsforskjeller på tørket gjær og fersk gjær. Hov-
edforskjellen på fersk og tørket gjær ligger først og fremst i at fersk gjær er mer 
aktiv og egner seg best når du skal bake samme dagen. Vanlig bakst som boller, 
rundtstykker osv. er derfor velegnet til å bake med fersk gjær.

Tørrgjær er altså ikke fullt så aktiv som fersk gjær og egner seg veldig godt til 
fordeig (biga), eltefrie brød og annen bakst med gjær som skal heve over natten.

Gjær begynner å vokse når den blandes med vann og det er temperaturen på 
vannet og deigen som avgjør hvor fort den vokser. Tradisjonelt har man vært 
nærmest sykelig opptatt av at vannet/væsken man bruker skal være 37 grader, 
men det er en av mange myter om mat som har fått lov til å vokse ut av alle pro-
porsjoner.

Etterhvert har man heldigvis fått mer kunnskap på området og fremfor å være 
opptatt av temperaturen på væsken, snakker man mer om den best temperaturen 
på selve deigen. Ideell arbeidstemperatur for deig å heve seg i er mellom 24-26 
grader. Med denne temperaturen hever deigen (litt avhengig av gjærmengden) i 
et riktig tempo, slik at både smak og glutenbindene får utviklet seg på best mulig 
måte.

De enzymatiske rekasjonene i deigen virker også best ved 24 grader, så her an-
befales det å prøve seg frem med et termometer. Det er ikke viktig å måle tem-
peraturen på deigen hver eneste gang du baker, men det er i hvertfall et fint ut-
gangspunkt å ha et bevisst forhold til temperatur.

EGNE NOTATER
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BAKING MED VANN OG FORSKJELLIGE VÆSKER 

Det mest vanlige er å bake med vann, men man kan også bruke andre typer 
væske. Den mest vanlige væsken å bake med i tillegg til vann er melk og når man 
snakker om melk i baking er det snakk om H-melk. 
 
Melkeproteinene er med å styrke glutenbindingene i melet, mens melkesukkeret 
er med på å gjøre bakverket mykt og saftig. Melk gir i tillegg ekstra smak i bakver-
ket. Melkesukkeret er også med å fremme de såkalte Maillard-reaksjonene, som 
er bruningsreaksjoner i skorpen. 
 
Kullsyreholdig væske 
Ellers kan man fint bake med kullsyreholdig væske som Farris, øl og champagne, 
men det gjelder hovedsakelig bakverk med kort eller ingen hevetid. Å bake pizza 
med musserende vin går veldig bra og scones med farris gir bakverket et ekstra 
løft.

Øl 
Man trenger ikke erstatte alt vannet i en oppskrift, men for de som er glad i øl kan 
man fint erstatte litt av vannet med en desiliter eller to med f. eks. et mørkt øl i 
grovbrød.

Kjernemelk 
Kjernemelk er væsken som blir tilbake når smør skilles fra fløten under kjerning. 
Kjernemelken er tynn og har en syrlig smak.

Yoghurt 
Yoghurt kan brukes som et alternativ til melk i bakst. Yoghurt gir et brød med “kort” 
konsistens (som f. eks. hamburgerbrød) og har en mer synlig smak enn melk. Det 
mest kjente bakverket hvor man bruker yoghurt som væske er det indiske brød 
naan.

Juice 
Hvis du har en juicemaskin bør du absolutt tenke å bruke den til brødbaking. Hvis 
man f. eks. lager juice av gulrøtter kan man bruke juicen som væske til gulrotbrø-
det og fruktkjøttet til å gi brødet ekstra struktur og smak.
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SALT OG KRYDDER I BAKVERK 

Hovedfunksjonen til salt er at den fungerer som smaksforsterker i brødet og for-
sterker smakene som allerede er i melet og de øvrige ingrediensene. Tradisjonelt 
har man pleid å bruke ca. 2% salt, men i de siste årene har EU vedtatt regler som 
gjør at man må betale en slags straffeskatt hvis man bruker mer enn 1,2% salt i 
brødet. I denne sammenhengen snakker man om saltprosent som prosent i for-
hold til melet og ikke totalvekta på brødet. 
 
Salt hjelper til med å dempe effekten av gjær og sørger for at du får en jevn og 
kontrollert heving. Typiske tegn på at du ikke har fått nok salt i deigen er at den 
har en del ukontrollerte og store luftbobler og at det finnes mange flekker på over-
flaten av brødet som er lysere enn andre.

Vanlige krydder har som regel ingen kjemisk funksjon i brød og brukes som smak-
stilsetting. Som regel bruk man tørkene krydder i brød og annen bakst. Hvis man 
skal strø krydder, enten tørket eller ferskt, oppå brødet er det viktig å pensle det 
eller dyppe det i litt olje først for at det ikke skal brenne seg/svi seg av den høye 
temperaturen i stekeovnen. 

EGNE NOTATER
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BRØDBAKING MED TERMOMETER 
 
Når er egentlig brødet ferdig? Den gamle tommelfingerreglen om å banke på brø-
det for å høre om det er hult er moden for fornyelse. Den fungerer som regel bra 
på vanlige brød av en viss størrelse, men når det gjelder søte bakverk med mye 
fett, sukker og egg i blir det mye vanskeligere, for ikke å si umulig, å finne ut når 
brødet er ferdig stekt.

Mange som er interessert i brødbaking har sikkert fått med seg at det er mulig å 
bruke steketermometer som hjelpemiddel til å finne ut om brødet er ferdig. Det er 
mange variabler når man baker brød, så hvis man klarer å redusere antallet litt, så 
er det jo bare bra. Kanskje spesielt for dem som føler at de ikke er så interesserte 
eller flinke i utgangspunktet.

Den største variablen når man baker brød hjemme i en helt vanlig stekeovn, er 
uten tvil temperaturen i selve ovnen. Med et avvik på helt opp til 20% i forhold til 
innstilt temperatur og faktisk temperatur, så sier det seg selv at du må bruke andre 
ting enn bare klokka når det skal bakes. Jeg har skrevet om upålitelige stekeovner 
tidligere og neste avsnittene er sitat fra den teksten:

Stekeovner er notorisk unøyaktige og hvis man tenker litt på hvordan man stiller 
dem inn så finner vi fort den største synderen – nemlig knotten du stiller tempera-
turen med. Mange hevder at det er termostatene som er upålitelige, men at det er 
knotten som er synderen er mye mer plausibelt.

I den digitale tidsalder er det nesten uforståelig at så mange produsenter insister-
er på å fortsette med disse knottene, selv om jeg selvsagt forstår at det dreier seg 
om pris. Hvis vi tillater oss følgende lille tankeeksperiment skjønner man fort hvor-
for man burde satse på digitalt styrt stekeovn neste gang:

Hvis knotten på stekeovnen din er, som den var på min forrige stekeovn, 4 cm i 
diameter vil det si at omkretsen er (4*3,14) 12,56 cm. På min stekeovn var det 2,5 
cm som var ubrukt, så i det konkrete tilfellet sitter man igjen med en faktisk om-
krets på 10 cm (100 mm). Stekeovnen min gikk opp til 275 grader, så det vil si at 
man justerer 2,75 grader pr mm man dreier på knotten. Hvis du dreier 4 mm for 
langt har du da stilt inn ovnen til å bli 11 grader varmere enn det du hadde tenkt. 
Det er mange typer bakverk der dette vil påvirke resultatet.

Hvis vi går videre med denne tankegangen må vi også ta hensyn til eventuelt 
slark og da blir det enda lettere å forstå hvorfor ikke alt du baker blir like fint som i 
kokebøkene og matbladene. Jeg målte nylig slarket hos noen venners 5 år gamle 
stekeovn og det var på hele 14 mm, altså 38,5 graders avvik. Du kan altså puste 
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lettet ut, det er antakeligvis ikke din skyld at sukkerbrødet faller sammen og creme 
bruléen aldri setter seg.

Kan man virkelig bruke termometer til å se om brødet er ferdig?
Ja, det kan man. Det er riktignok noen hensyn man må ta her også, men i det 
store og det hele kan man absolutt bruke termometeret til å sjekke om brødet er 
ferdig stekt. For et helt vanlig loff eller grovbrød uten altfor mye egg i vil de fleste 
oppfatte brødet som ferdig stekt når den interne temperaturen kommer opp i 96-
97 grader celcius. Det varier litt i forhold til ingredienser og hva slags typer bakst 
man har i ovnen, hvis man har mye egg og korn i brødet kan temperaturen for de 
ferdige brødene fort bli litt lavere.

Det er viktig å notere seg at den temperaturen det er snakk om her indikerer når 
brødet er ferdig stekt inne i, du kan godt steke det litt lenger hvis du vil ha en 
mørkere eller hardere skorpe på brødet.

For å teste dette har jeg gått semi-vitenskapelig til verks og stekt 10 brød de siste 
par månedene. Hvert brød har vært samme oppskrift, samme temperaturinnstilling 
på ovnen (200 grader – digitalt) og brødet har stått midt i ovnen alle gangene.

Jeg har brukt et ETI ThermaQ termometer til alle målingene. ETI ThermaQ er et 
to-kanals termometer hvor man altså kan foreta to temperaturmållinger samtidig 
med samme termometer. Jeg har brukt den ene føleren til å måle den faktiske luft-
temperaturen i ovnen, mens den andre føleren har blitt plassert midt inne i brødet 
hver gang.
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I min ovn falt temperaturen som regel 40 grader i det jeg lukket opp ovnsdøra, 
men den kom fort opp i 200 grader igjen. Gjennom hele steketiden varierte tem-
peraturen med +/- 5 grader i forhold til innstilt temperatur. Dette skyldes hoved-
sakelig at luft har en helt elendig varmekapasitet og ledeevne og ikke at det er 
noe galt med ovnen. Vi som er vant med sous vide og vann som varmeleder vet at 
det er mye mer stabilt.

Som du kan se av kurven over så skjer det ikke så mye med temperaturen inne i 
brødet de første 10 minuttene, men så går det plutselig veldig fort de neste ti et-
ter det. Etter 20 minutter begynner kurven å flate ut igjen og mange vil kanskje bli 
overrasket over at brødet ikke bli varmere enn 100 grader inne i selv om man lar 
det stå både en og to timer lenger inne i ovnen.

Det skyldes selvsagt den høye fuktigheten i brødet og at man med så mye vann i 
brødet ikke kan gå over 100 grader før nesten alt vannet har fordampet.

Konklusjon
Når du først har begynt å steke brød med termometer er det ingen vei tilbake, å 
få beskjed at termometeret når brødet er ferdig er mye bedre enn å gå å sjekke 
hele tiden på slutten av steketiden. Du kan selvsagt sette inn termometeret når 
som helst, men det beste er å gjøre det etter ca. 15 minutter når den såkalte ovn-
shevingen (oven spring), som jeg har skrevet om tidligere, er over slik at det ikke 
påvirker formen på brødet i særlig grad.
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ELTEFRITT BRØD 

Det som skiller et grytebrød fra et brød som er lagd med en mer tradisjonell 
metode, er først og fremst den fantastiske skorpen, den saftige deigen og de 
store hullene. Dette får man ved å ha lokket på støpejernsgryta den første halvti-
men og ikke minst ved at prosentdelen vann er mye høyere enn på tradisjonelle 
brødoppskrifter.

Det er de to proteinene glutenin og gliadin som utgjør gluten og vi er vant til å 
danne elastiske glutennettverk ved å elte sammen brøddeigen. Ved å øke van-
nmengden i forhold til mel fra den vi er vant til viser det seg av jobben gjøres av 
seg selv uten av vi trenger å kna, så lenge vi gir deigen litt mer tid enn vanlig.

Eltefrie brød trenger også mye mindre gjær enn det vi er vant med siden deigen 
får mye mer tid på seg og glutenbindingene er mye sterkere og mer elastiske enn 
det vi er vant med. Gjær utvikler som kjent karbondioksid når det vokser etter å ha 
blitt blandet med vann og det er det som gjør at deigen hever. En høy andel vann 
og lang hevetid gir store luftbobler og gjør vel disse brødene som lite egnet til å ha 
syltetøy på, men bortsett fra det er det vanskelig å se noen praktiske ulemper med 
denne måten å lage brød på.

Hvis du har lest denne bloggen før, så vet du at jeg er stor tilhenger av nøyaktige 
metriske mål, jeg finner frem kjøkkenvekta hver eneste gang jeg baker. Spesielt 
når man jobber med hvetemel er det viktig å veie hvetemelet fremfor å mål volu-
met, siden hvetemel kan variere så mye i vekt i forhold til volum alt ettersom hvor-
dan det har blitt lagret og pakket.

Bakers prosent
Bakers prosent er et uttrykk for hvor stor andel ingredienser man har i et brød i 
forhold til melet, hvor melet er satt til 100%. I en vanlig loff har man ofte 65% vann 
i en oppskrift, mens man i et eltefritt brød som regel har 75-80% vann. Min favorit-
toppskrift har 79% vann, men det må du bare prøve deg frem med.

Min favorittoppskrift på en lys grunndeig til eltrefritt brød ser slik ut til en gryte som 
er 24 cm i diameter:

Über-nøyktig oppskrift:

600 g hvetemel (100%)
475 g vann, kaldt (79%)
10 g salt (1,6%)
2 g tørrgjær (0,3%)
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Ikke fullt så nøyaktig oppskrift:

1 liter hvetemel
½ liter vann
1 ts salt
½ ts tørrgjær

Ha alle ingrediensene i en bolle og elt dem sammen med en sleiv, ca. ½ til 1 
minutt. Dekk bollen med plast og la den heve i 12-18 timer.

Ha deigen på en melet kjøkkenbenk og strekk og brett litt på deigen slik du kan 
se på denne videoen. Det er vel litt omstridt hvorvidt dette har stor effekt på den 
ferdige resultatet, men det er uansett en fin måte å forme brødet på og en god 
mulighet til å ha i ekstra smak som f. eks. parmesan, krydder, stekt løk osv.

La etterheve i ca. 2 timer når den første timen har gått, skrur du på ovnen til 250 
grader og har støpejernsgryta med lokket på inn i ovnen. Det er viktig at gryta er 
god og varm når du har oppi deigen, så slipper du at den sitter fast når du skal ha 
den ut av gryta etter steking. Man kan lage dette brødet uten gryte, men da får du 
ikke samme resultat på skorpen.

Ha oppi deigen slik som vist på matpaabordet sin video og stek på 250 med lokk 
i 30 minutter. Ta så av lokket og skru ned til 200 grader og stek videre i ca. 15 
minutter, til du har fått en sprø og gyldenbrun skorpe på brødet.
Ha brødet ut av gryta ved endt steketid og kjøl av på rist.
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ELTING 

Elting er viktig for resultatet og på generelt grunnlag kan man si at de fleste bare 
har godt av å elte deigen lenger enn det man kanskje er vant med. I mange 
kokebøker står det at man elter deigen i ca. 5 minutter, men for å legge til rette 
for noen gode glutenbindinger i deigen kan man fine elte deigen i både 15 og 20 
minutter.

Når man elter så lenge er det viktig å ta hensyn til temperaturen i vannet og ikke 
minst temperaturen i deigen, som altså bør ende opp på 24 grader.

Her er det noen forskjellige faktorer som spiller inn og en av dem er den såkalte 
friksjonsfaktoren, altså hvor mye deigen går opp i temperaturen i løpet av eltetiden 
pga av friksjonen som oppstår oppe i bakebollen under eltingen.

For å beregne hva friksjonsfaktoren er trenger man å vite temperaturen på melet, 
vannet til slutt på deigen. Den temperaturstigningen man har hatt i løpet av elte-
prosessen deler man man da på antall minutter og så har man den såkalte friks-
jonsfaktoren, så avgjør hvor varmt vann man skal begynne med i utgangspunktet 
hvis man vet hvor lenge man ønsker å elte deigen.

Det er viktig å merke seg at friksjonsfaktoren er unik for din maskin og avhenger 
av størrelsen på bollen, eltekroken, hastigheten du kjører maskinen på og tem-
peraturen i rommer.

Når det gjelder eltefrie brød er det altså den høye vannmengden som gjør at de 
trekker til seg så mye væske at glutenbindingene danner seg selv på grunn av 
den lange tiden de får stå å heve.
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BAKERS PROSENT
 
Bakers prosent er en måte å angi oppskrifter i prosent i tillegg til eller i stedenfor 
vekt eller volumteriske mål.

Når man oppgir mål i bakers prosent tar man alltid utgangspunkt i at melet i 
oppskriften er 100% og beregner alle andre ingredienser utifra det. På denne 
måten kan man lett endre oppskriften utifra hvor mange brød man skal bake, hvor 
store former man har osv. 
 
Når man skal lage grove brød med denne metoden er det viktig at brødet må 
inneholde minst 40% hvetemel for at det ikke skal gå særlig utover heveevnen til 
brødet. Man kan selvsagt bruke akkurat hva slags mel man vil, men man må være 
klar over at forskjellige typer mel har forskjellig heveevne utifra om de inneholder 
gluten i det hele tatt eller hva slags mengde gluten de eventuelt inneholder.

Et praktisk eksempel blir da på loff: 
 
1000 g hvetemel * 65% vann (ganges med 0,65 på kalkulator) gir 6,5 dl vann.

750 g hvetemel * 70% vann (ganger med 0,7 på kalkulator) gir 5,25 dl vann.
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STEKETEMPERATUR

Steketemperatur har mye å si for resultatet og her er det ikke alltid like å lett å 
vite hva som er best utifra hva de fleste kokebøker forteller oss. Spesielt når det 
gjelder grovbrød kan man ofte lese at man skal oppi i noen voldsomme tempera-
turer og det er ikke uvanlig å se både 230 og 250 grader.

Steketemperaturen regulerer altså hvor lang tid noe skal stekes i ovnen for å bli 
ferdig, men det sier også noe om hvor fort bruningsreaksjonene i brødet/skorpa 
begynner å inntreffe. Spesielt når man har et høyt sukkerinnhold i bakevarene, 
som ved f. eks. boller, går det ekstra fort at bakevarene blir brune og da kan man 
risikiere at det blir altfor hardt stekt utenpå uten at det blir gjennomstekt inne i.

Det beste er derfor å skru ned temperaturen litt i forhold til det de fleste kokebøker 
vil ha oss til å gjøre og for søtbakst er den magiske temperaturen 175 grader. I 
grovbrød, som av og til også inneholder sukkertyper som sirup eller honning kan 
det også lønne seg å skru ned temperaturen litt, men her kan du holde deg til f. 
eks. 200 grader.

Når det gjelder f. eks. pizza, så gjelder det jo ofte å ha høyest mulig temperatur i 
ovnen. I vanlige stekeovner som folk har hjemme kan det ofte være 250-300 grad-
er, men i en fullblods pizzarestaurant vil deres vedfyrte steinovner ofte ligge på 
400-500 grader.

Grunnen til at det går bra med pizzaen og ikke med bollene er at pizzaen er veldig 
tynn og derfor trenger svært kort tid for å bli gjennomstekt. Pizza inneholder heller 
ikke sukker utover karbohydratene som hvetemelet blir brutt ned til, så vi har også 
bedre kontroll på bruningsreaksjonene i en pizza.

I de aller fleste tilfeller vil man altså få bedre resultater av å skru ned temperaturen 
litt i forhold til det man er vant med og heller har bakevarene noen minutter ekstra 
i ovnen...
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PLANLEGGING

Det å kunne planlegge baking i hverdagen er nøkkelen til å lykkes med en livsstil 
hvor man frigjør seg fra kjøpebrødet og lager sitt eget hele uka.

De fleste av oss har en mye mer forutsigbar hverdag enn det vi kanskje oppfatter 
selv. For selv om det kanskje blir mye stress til tider for barnefamilier med kjøring 
og oppfølging av fritidsaktiviteter, så har vi likevel noen faste holdepunkter i hverd-
agen som vi kan utnytte når vi skal bake.

Så lenge man har kjøkkenmaskin krever det å bake egentlig bare noen får minut-
ter med egeninnsats mens resten av tiden går med på å vente, vente på heving 
og vente på steking.

Eksempel 1 
Hvis du setter en eltefri deig før du legger deg (tar 5 minutter), så kan den stå 
uforstyrret på kjøkkenbenken til du kommer hjem fra jobb dagen etter. Om du 
kommer hjem kl. 15, 16 eller 17 spiller ingen rolle. Deretter slår du opp deigen 
i forbindelse med at du lager middag og lar den heve 2-3 timer - nok av tid til å 
kjøre både egne og naboens barn på fotballtrening. Etter eller annet sted mellom 
kl. 18-20 steker du altså brødet og du har nok til både kveldsmat den dagen og til 
frokost og nistepakker dagen etter.

Eksempel 2
Sett en kaldhevet deig før du legger deg eller før du går på jobb. Dekk den til med 
plast og sett den i kjøleskapet. Når den skal brukes dagen etter, slå du opp deigen 
og former den som du vil, lar den hvile på benken i 1-2 timer og så steker du den.

Eksempel 3
Hvis du tar vare på skivene du får til overs i løpet av uka i en plastpose, så kan du 
gjøre mye gæy med dem i løpet av helga. Du kan lage arme riddere til søndags-
frokosten av tørre skiver og du kan lage Bread and Butter-pudding til dessert når 
du får gjester på lørdagskvelden. Du kan også skjære skivene i biter og lage kru-
tonger av dem eller du kan ha dem i en blender og lage brødsmuler til panering av 
dem.
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BOKANBEFALERING

Flour 
Water 
Salt
Yeast

av Ken Forkish

Brød og brødbaking

av Erik Røed og
Åpent Bakeri

Surdeig

av
Casper André Lugg 
og Ivar Hveem Fjeld

Tartine Bread

av Chad Robertson

Bakeboka

av Sverre Sætre

Eltefritt brød og
himmelske kaker

av Ina-Janine 
Johnsen

Om boller og brød ..

av Morten
Schakenda

Modernist Cuisine
Bread 
 
av Nathan Myhrvold 
og Francisco
Migoya

https://www.amazon.co.uk/d/Books/Tartine-Bread-Chad-Robertson/0811870413/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483527078&sr=8-1&keywords=tartine+bread+book
https://www.amazon.co.uk/Flour-Water-Salt-Yeast-Fundamentals/dp/160774273X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483533332&sr=1-1&keywords=flour+water+salt+yeast
https://www.haugenbok.no/bok/I9788275476713?gclid=CjwKEAiA17LDBRDElqOGq8vR7m8SJAA1AC0_pjszHrIjbruWSNdOURJP9f0mvShTDSwv05XM-2LNlRoCkRXw_wcB
https://www.tanum.no/_hobby-og-fritid/mat-og-drikke/eltefritt-br%C3%B8d-og-himmelske-kaker-ina-janine-johnsen-9788281881334
https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/kokeboker/br%C3%B8d-og-br%C3%B8dbaking-%C3%A5pent-bakeri-9788202361266
http://www.vigmostadbjorke.no/?isbn=978-82-419-1130-9
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3756483
https://www.amazon.com/Modernist-Bread-Science-Nathan-Myhrvold/dp/0982761058/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483535554&sr=8-1&keywords=modernist+cuisine+bread
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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MED OG UTEN DAMP
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FOUGASSE
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Bakekurs - Bølgen og Moi Kristiansand Side  22

KNEKKEBRØD MED NØTTER

http://hobbykokken.no/2015/10/22/glutenfrie-nottekjeks/
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RUNDSTYKKER
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GRISSINI

http://hobbykokken.no/2015/09/18/grissini/
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SJOKOLADEBRØD

http://hobbykokken.no/2015/03/01/sjokoladebrod/
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TURBRØD

http://hobbykokken.no/2016/10/18/ferskt-brod-pa-turen/
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BAGELS

http://hobbykokken.no/2013/10/01/bagels/

