
Comodo Benedetta-brood zonder deeg. Makkelijk recept. 

In dit recept zullen we samen zien hoe je comfortabel brood kunt bereiden: zonder deeg en 
gemakkelijk te maken, het is perfect om van tevoren te bereiden omdat we het deeg een 
interne dag in de koelkast kunnen laten rusten; dit komt doordat we een beetje gist 
gebruiken en daardoor wordt het deeg niet zuur. We kunnen het ook de avond ervoor 
bereiden, een nacht in de koelkast laten staan en 's ochtends rustig koken. We kunnen de 
rijstijd naar believen beheren: het kan gaan van minimaal 6 uur tot maximaal 24 uur. 
Daarom noemde ik het comfortabel brood, juist omdat we het kunnen bakken als we tijd 
hebben. Het is dus perfect als we het 's ochtends willen bereiden en het' s middags willen 
koken of 's avonds willen klaarmaken om de volgende dag te koken. Kortom, het is erg 
handig en praktisch te beheren! 

Het is een eenvoudig brood om te maken en met een zeer gehydrateerd deeg dat direct met 
een vork wordt bereid, zonder dat je het deeg lang met je handen of met de mixer hoeft te 
bewerken. Dit recept is erg slim en om het te maken hebben we maar een paar ingrediënten 
nodig die we normaal allemaal in de voorraadkast hebben. Probeer het zelf en vertel me dan 
hoe het bij je kwam! 

 

1. • Bereidingstijd: 5 min 
2. • Kooktijd: 50 min 
3. • Klaar in: 55 min 

 

INGREDIENTEN 

1. • 400 gram bloem 0 
2. • 300 ml water 
3. • 2 gr Mastro Fornaio gedehydrateerde biergist 
4. • 1/2 theelepel suiker 
5. • 1 theelepel zout 

METHODE 

1. Om gemakkelijk brood te maken, doe de bloem in een kom, voeg de gedroogde biergist toe, 
een halve theelepel suiker om de gist te activeren, zout en meng met je handen. 

2. In een andere kom doen we het water en schenken we de bloem beetje bij beetje, mengen 
met een vork. Maak je geen zorgen als het deeg er een beetje korrelig uitziet, dat is normaal! 
Als al het meel is toegevoegd en verwerkt, laat je het deeg in de kom, afgedekt met folie, 
ongeveer 10-15 minuten op kamertemperatuur rusten. Daarna hervatten we het deeg en 
draaien het met een keukenspatel een paar keer, en laten het nog 10 minuten rusten. We 
herhalen deze stap twee of drie keer. We zullen ons zachtste en meest homogene deeg zien. 

3. Na ongeveer 30 minuten en nadat het deeg twee of drie keer is omgedraaid, laten we het 
rijzen in de koelkast, altijd afgedekt met plasticfolie. We kunnen de rijstijd naar believen 
beheren, deze kan variëren van minimaal 6 uur tot maximaal 24 uur. 



4. Als we besluiten het brood te bereiden, halen we het gezuurde deeg uit de koelkast, we 
zullen beseffen dat het goed gezuurd zal zijn omdat er zich veel belletjes op het oppervlak 
hebben gevormd. Bestrooi het werkoppervlak goed (deze stap is belangrijk omdat het deeg 
erg plakkerig wordt) en verdeel het goed met je vingers om een rechthoek te vormen. We 
vouwen het deeg twee keer, sluiten het in een zak en rond het deeg om een bal te vormen. 
Deze stap dient om het deeg "kracht" te geven. Dus laten we het in een kom doen met een 
goed met bloem bestoven doek erin, ik adviseer overvloedig met bloem om te voorkomen 
dat het aan de doek blijft plakken. Laat het weer rijzen tot het verdubbeld is in volume, de 
tijd kan variëren maar het duurt ongeveer 90 minuten. 

5. Als ons deeg is gerezen, nemen we een stalen of keramische pot, de mijne heeft een 
diameter van 21 cm, maar als je een grotere pan hebt, maak je geen zorgen, het brood is 
sowieso prima, alleen zal het iets lager zijn. Laten we nu de pan met deksel in de 
voorverwarmde oven zetten tot 230 ° en laten opwarmen. Ik raad aan om pot en deksel te 
gebruiken die in de oven kunnen en zorg ervoor dat de pot dik is, aluminium pannen zijn 
bijvoorbeeld niet goed. Als we geen pan hebben, kunnen we een brood maken door het op 
te rollen en dan op de bakplaat te koken met bakpapier, er komt een ietwat langwerpig 
brood. 

6. We halen de kookpot uit de oven, met behulp van de pannenlappen, en we doen het deeg 
er direct uit de kom in met behulp van de doek. 

7. Doe de deksel op de pan en kook 30 minuten op 230 °, open dan de oven, verwijder het 
deksel en kook nog 20 minuten op 220 °, tot er een mooie knapperige korst op het brood is 
gevormd. 

8. Op dit punt is ons comfortabele brood klaar, laten we het uit de pan halen en volledig laten 
afkoelen voordat we het snijden en naar de tafel brengen! 
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