
Glutenfrit ”Rug”brød med gær 
1 stort brød i 3 liters form, eller 2 mindre. 

9 dl vand 
lille ært gær, ca. 5 gr 
½ dl olivenolie (kan udelades) 
20 g loppefrøskaller 
3 tsk havsalt 
2 spsk carob (kan udelades, men giver smag og farve) 
½ tsk koriander 
½ tsk kardemomme 
175 g hørfrø 
100 g majsmel 
200 g fuldkornsrismel 
150 g glutenfri havregryn (boghvedemel/gryn eller hirseflager kan også bruges i stedet) 
150 gr solsikkekerner (eller andre frø/kerner efter eget valg) 

 

Kom vand i en skål, tilsæt gær og loppefrøskaller og rør det sammen med et piskeris så loppefrøene er 
fordelt. Vej resten af ingredienserne af og tilsæt det til væsken. Rør det hele godt sammen, evt. på 
røremaskine i ca. 10 minutter, og kom dejen op i en smurt rugbrødsform. Vi bruger en stor 3 liters form fra 
’Kunst og køkkentøj’, men to mindre kan også bruges. Og der kan også bages et mindre rugbrød, og laves 
små ”rug”brødsboller med hakket mørk chokolade i, af resten af dejen. 

Vi er ikke selv altid så grundige, og hælder gerne bare alting op i røreskålen på én gang, og rører så bare det 
hele sammen i en ombæring. Ligesom vi gør på filmen og det virker også rigtig fint ;-) 

Drys solsikkekerner på dejen og kom et klæde over. Vi plejer at lade dejen hæve ca. 8 timer i et ikke alt for 
varmt køkken, men nu går vi sommeren i møde og så bliver 6 timer nok. Hvis dejen er hævet meget op i 
formen, skal den punkteres med en skarp kniv eller strikkepind, da der ellers kan komme hul under 
skorpen. Vi kan dog også anbefale at lade dejen hæve stille og roligt i køleskab natten over, og så tage den 
ud en times tid før den skal bages. (Kan også stå i køleskabet fra aftenen før til efterfølgende 
eftermiddag/aften) 

Sættes ind i en kold ovn og bages ved 200 grader varmluft i ca. 1 time og 10 minutter. 


