
Domácí chleba

Poliš:
 150 g chlebové pšeničné mouky
 50 g celozrnné pšeničné mouky

 160 g vody
 0,5 g droždí

Na těsto potřebuješ:
300 g mouky

220 g vody
20 g vody + 0,5 g droždí

10 g soli

 › Použij kuchyňský robot. Stromečkem zkombinuj ingredience do hladkého těsta (spíš řidší).  Přikryj a nech asi 8 hodin 
kvasit na chladnějším místě (16 – 18 °C).  Pokud takové místo nemáš, nech kvasit asi 5 – 6 hodin na lince (22 – 24 °C). 

 › Poliš stejně jako rozkvas nesmí spadnout. To značí přefermentování.

Postup na poliš:

Na autolýzu budeš potřebovat:
300 g chlebové pšeničné mouky 

(nebo 200 g chlebové pšeničné mouky + 100 g hladké mouky)
 220 g vody

 › Smíchej ingredience dohromady, v robotu nebo vařečkou (pomocí karty). Těsto musí být hladké bez hrudek mouk
 › Nech odležet přibližně 1 – 2 hodiny.

Postup autolýzy:

 › Jakmile je autolýza je hotová, přidej poliš. Navlhči si ruce a zapracuj (natahuj a překládej těsto, dokud není poliš zcela 
zapracovaný do těsta, cca 3 – 5 minut). Můžeš také v robotu hákem na první rychlost, a pak minutku na vyšší rychlost. 
Nech těsto odpočívat 20 minut.

 › Přidej sůl, zbytek vody a droždí (0,5 g). Mačkej těsto rukama, aby sůl pronikla vodou do těsta. Hnětej 5 minut. Pokud 
děláš v robotu, pusť ho na první rychlost a na druhou rychlost jen minutku, dokud se těsto neodlepuje od stran. Nech 
odpočívat 20 minut.

 › Polož těsto na pracovní plochu a navlhči si ruce vodou, aby se těsto na ruce nelepilo. Těsto natahuj a skládej do spodní 
části a „zalep“ (zabal). Celý proces opakuj, dokud již nelze natahovat. 

 › Natahování je dobré dělat na pracovní ploše a využívat její protitah. Těsto se přilepí k ploše a lze tak natahovat těsto 
lépe, a tím mít větší tah. To vše napomáhá vystavět strukturu chleba. Polož těsto do plastových krabic, nebo pekáč na-
stříkej olejem a přikryj. Nech odpočinout 30 minut a pak znovu překládej těsto. Opakuj ještě jedno překládání a nech 
kynout dalších 30 minut.

 › Tvaruj. Před finálním tvarováním udělej „předtvarování“ a nech těsto 10 minut odpočívat. Konečnému vzhledu a struk-
tuře chleba pomůže tím, že dodá těstu pevnost.

 › Tvarování: Posypej těsto hladkou mouku a tvaruj kulatý nebo oválný chléb. Polož bochník do ošatky a posyp rýžovou 
moukou. Rýžová mouka, tedy čistý škrob se nebude lepit.

 › Po vytvarování nech chleba kynout cca 30 minut, a pak to dej do lednice. Pozor, lednice musí být studená. Pokud 
máme v lednici hodně jídla, může se stát, že nechladí dostatečně a chleba pak může překynout.

 › Můžeš také nechat chleba kynout na lince cca 1,5 h, a pak ho rovnou péct.
 › V lednici nech kynout přes noc (8 – 12 hodin) bez zakrytí. Pomalá fermentace vytvoří úžasnou chuť a pěknou střídu.
 › Druhý den ráno do ještě studené trouby umísti dutch oven (nebo jiný hrnec s poklicí, který může do trouby), předehřej 

na 260 °C a nech cca ještě 20 minut holandskou troubu nahřát .
 › Vyjmi ošatku z lednice. Přemísti chleba na pečící papír. Odstraň přebytečnou rýžovou mouku z povrchu. Můžeš po-

sypat trochou mouky, nebo trochu posprejovat vodou. Chleba můžeš nakrojit. Tím se chléb krásně otevře a rozvine 
při pečení. Vlož chleba do dutch oven, přiklop a peč v troubě na 260 °C 10 minut. Po 10 minutách sniž teplotu na 230 
°C a peč dalších 15 minut.Poté vyndej chleba z holandské trouby a peč 20 minut na 190 °C. Celkem pečeš 45 minut, s 
neustále snižující se teplotou.

Další postup:


