
Pitabrød 
ca. 8-10 stk 

7 dl vand 
1 tsk æblecidereddike 
25 g gær 
25 gr loppefrøskaller 
3 tsk atlanterhavssalt  
125 g majsmel  
100 g majsstivelse 
200 g fuldkornsrismel 
 
Opløs gæren i vandet, tilsæt eddike og loppefrøskaller og rør rundt til det hele er godt blandet. 
Kom resten af ingredienserne i væsken og rør godt sammen på røremaskine i 10-15 minutter. Dæk 
med et klæde og lad dejen hæve et lunt sted i en times tid til halvanden. Sæt en bageplade i ovnen 
og tænd på max varme og gerne på varmluft (250 grader ca.) Der behøves ikke bagepapir på 
bagepladen, da de ikke hænger fast. 

Vælt dejen ud på et godt meldrysset bord og ælt den lidt med mel, så den ikke klistrer. Rul den til 
en stor pølse, som skæres ud i ca. 10 stykker. Rul hvert stykke til en bolle mellem hænderne og rul 
derefter ud med kagerulle til passende størrelse, roter dejen lidt mellem rulningerne, så den bliver 
fint rund (ca. 7-8 mm i tykkelsen) Vær ikke bange for at bruge for meget mel.  

Rul en 4-5 stk. ud, åbn ovnen og kast dem ind (ja vi kastede dem, men en bred palet kan også 
bruges)  

Bag dem i 6-7 minutter, til smukt puffede og let gyldne i kanten. De må ikke blive for brune, da de 
så bliver for sprøde. Tag dem ud af ovnen med en bred palet, og læg dem i et viskestykke, så de 
holder sig lune, til de alle er bagt. De vil falde sammen igen efter bagningen, men når de skæres 
op, så er der stadig en lomme indeni, og hvis der ikke er, så er det nemt lige at lave en med en 
skarp kniv. 

Dem der ikke spises kan fryses til en anden god gang, eller bruges på madpakken dagen efter.  
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