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Forræderi mod hvedekorn
Når man helt fra bibelsk tid har talt om "det daglige brød", skyldes
det, at brød i årtusinder har været en væsentlig - om ikke den
væsentligste - del af kosten for store dele af menneskeheden. Man
knuste eller malede kornet mellem to sten - først ved håndkraft og
siden i stenmøller, og man var omhyggelig med ikke at lade noget gå
til spilde. Alle de gode fibre, vitaminer, olier og mikronæringsstoffer
i skaldelene blev således bevaret, og det betød, at brød var både
næringsrigt og mættende.
Med industrialiseringen og særlig stålvalsemøllens fremkomst i
slutningen af 1800-tallet blev det imidlertid nemt og billigt at
frasigte skaldelene, så man stod tilbage med det fine, næsten hvide
pulver, der er dag kendes som "hvedemel", og hvor er det synd for
hveden! Dette pragtfulde korn, der indeholder stort set alt, hvad
organismen har brug for, blev reduceret til et i ernæringsmæssig
henseende underlødigt produkt, der stort set ikke består af andet
end tomme kalorier. Det gav anledning til forstoppelse og er en
sandsynlig årsag til den fedmeepidemi, der i mere end 50 år har
hærget den vestlige verden og nu også er begyndt at brede sig til
Asien og Sydamerika.
Det sigtede hvedemel, der oprindelig var tænkt som ingrediens i
kage og søndagsbrød, har taget overhånd i en sådan grad, at det i
dag er praktisk talt umuligt at opdrive et ægte fuldkornsbrød bagt på
hvede. Og dog er sådanne fuldkornsbrød af hvede nogle af de
skønneste, mest alsidige og næringsrige brød, man kan sætte
tænderne i.
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Det er mit håb med denne lille bog at inspirere såvel industri- som
hjemmebageren til at forsøge sig med fuldkornsbrød af hvede – og
gerne i kombination med andre kornsorter, frø og nødder.
Bemærk i øvrigt, at betegnelsen ”fuldkornsbrød” ikke betyder brød
bagt af hele kerner – det betyder bare, at brødet er bagt af mel, hvor
alle kornets bestanddele er bevaret.
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Ingen dej på fingrene
Jeg har erfaret, at det, der
afholder mange fra at bage
selv, er hele ståhejet med mel
og dej, der havner på
køkkenbordet og klistrer på
hænderne. Lad mig derfor
allerede nu mane en pæl
gennem den forestilling.
Når vi arbejder med
fuldkornsbrød, skal dejen
være så tilpas våd, at den nemt
lader sig ælte i en skål ved
hjælp af en grydeske eller en
almindelig elpisker med
dejkroge. Der er således ingen
grund til at få hverken mel på bordet eller klæbrig dej på fingrene –
alt foregår i en skål, og hænderne kommer aldrig ned i dejen. Et
forklæde er dog ikke af vejen, men det er også alt.
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Lang hævetid giver frihed
En anden barriere kan være, at man ikke har tid til hele processen
med at ælte dejen og stille den til hævning. Først skal dejen æltes, så
skal den hæve lunt (hvor?), så skal den slås ned, formes til brød og
stilles til efterhævning, og endelig skal brødet bages.
Heldigvis er processen med fuldkornsbrød lettere og mere fleksibel.
Ingredienserne hældes op i en stor skål (opskrifterne kommer vi til
på side 15) og røres sammen med en grydeske, en dejskraber eller en
elpisker med dejkroge. Dejen kommes op i en bageform og får lov at
hæve mellem 8 og 24 timer ved den temperatur, der nu engang er i
rummet, hvorefter man kommer den i ovnen. Alt i alt bruger man
næppe mere end 20 minutter på hele processen.
Nu undrer du dig måske over, at man kan lade en dej stå i så
forskellige tidsrum som 8 til 24 timer, og at den oven i købet ikke
behøver stå ved nogen bestemt temperatur - det vender vi tilbage til
i kapitlet med opskrifter. Det vigtige nu er at gøre sig klart, at man
kan tilpasse processen, så den passer ind i ens hverdag. Hvis man
for eksempel har bedst tid om aftenen, kan man røre ingredienserne
sammen den ene aften og bage aftenen efter.
Fuldkornsbrød, der på denne måde har fået en tilpas lang hævetid,
holder sig fint i 4-5 dage ved stuetemperatur.
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