100% SPELTTILEIPÄ
210g vettä
60g juurta
30g spelttihiutaleita
300g spelttijauhoja, puolikarkea (voit korvata osan täysjyvällä)
5g suolaa

Sekoita vesi, juuri, hiutaleet ja jauhot. Anna tekeytyä noin 30minuuttia (tai yön
yli jääkaapissa, jos juuresi on illalla valmiudessa). Lisää suola ja puristele se
taikinan sisälle, odota 30 minuuttia. Tee taitteluita 30 minuutin välein yhteensä 3
kertaa.

Huom. Seuraa taikinaa, sillä speltti on hieman nopeampi kuin useat muut
jauhot. Varsinkin, jos olet korvannut osan jauhoista täysjyvällä. Heti, kun
taikina tuntuu pehmeämmältä kuin edellisellä kerralla (mutta on silti noussut),
tee taikinaan muotoilu.
Tee esimuotoilu ja muotoilu ja nosta leipä koriin kohoamaan. Odota noin 30
minuuttia ja tarkista onko nousua näkyvillä. Kun näet, että leipä on hieman
kohonnut, suojaa se ja laita jääkaappiin.
Anna taikinan olla jääkaapissa 8-12 tuntia. Kokeile painamalla, miltä taikina
tuntuu. Jos taikina on pehmoinen eikä “vastusta” enää painallusta paljoakaan,
voit paistaa sen. Pidä leipä jääkaapissa paistoon asti, viiltele ja paista. 250
astetta n. 15-20 minuuttia, 200 astetta, noin 15-20 minuuttia tai kunnes
sisälämpötila on vähintään 92 astetta.
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SPELTTI-PARMESAANI
PAAHTOLEIPÄ
285g kauramaitoa
90g aktiivista juurta
400g spelttijauhoja
40g spelttihiutaleita
50g parmesaania
8g suolaa
10g öljyä tai voita
Tämän vuokaleivän tekeminen ei todellakaan ole vaikeaa. Voit hyvin sekoittaa
yleiskoneessa kaikki raaka-aineet yhteen, vaivata noin 5 minuuttia, kunnes
taikina ei ole enää tahmea, ja painella sen voilla siveltyyn vuokaan. Jos haluat,
voit vaivaamisen jälkeen tehdä vielä taitteluita 30 minuutin välein, mutta se ei
ole pakollista. Anna leivän nousta suojattuna vaivaamisen tai taitteluiden
jälkeen, kunnes se on lähes kolminkertaistunut. Jos haluat pintaan jotain
lisuketta lisää se ennen uunia. Voit sivellä pinnan vedellä, jotta lisuke kiinnittyy
paremmin leivän pintaan.
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SITRUUNA-UNIKKO
SPELTTIKEKSIT
125 g pehmeää voita
95g fariinisokeria
1 kananmuna
40g (jämä)juurta
1tl vaniljaesanssia tai 1tl sitruunamehua
100g (ydin)spelttijauhoja
20g spelttihiutaleet
0,5tl leivinjauhetta
1/4tl suolaa
2-3 rkl unikonsiemenet
1 sitruunan kuori

HAPANJUURI.FI

Sekoita keskenään voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää kananmuna, esanssi/mehu ja
juuri, sekoita kunnes on tasaista. Sekoita toisessa kulhossa jauhot, hiutaleet,
leivinjauhe, suola, unikonsiemenet ja sitruunan kuori. Sekoita jauhoseos voisokeri-muna -seoksen kanssa. Pyörittele massa kelmuun pyöreäksi pitkulaksi ja
laita pakastimeen n. 30 minuutiksi. Leikkaa pötkylä kekseiksi (n.1,5cm). Paista
keksejä 180 asteessa 10 minuuttia, tai kunnes pinta on kauniin kullanruskea

PIZZATAIKINA
SPELTISTÄ

1 pizza
300g ydinspelttijauhoja (voit korvata osan täysjyvällä)
230g vettä
75g juurta
7,5g suolaa
20g oliiviöljyä

Sekoita keskenään juuri, vesi ja jauhot. Anna tekeytyä 30 minuuttia. Lisää suola
ja öljy ja puristele se taikinaan. Nostata taikinaa n.3 tuntia ja tee 3 taittelua
ensimmäisen 2 tunnin aikana 30 minuutin välein.
Laita taikina tämän jälkeen jääkaappiin ja anna olla 8-12h. Ota taikina
jääkaapista, pyörittele uudelleen palloksi ja laita takaisin kylmään n. 6-8
tunniksi. Seuraa taikinaa varsinkin, jos teet osittain täysjyvästä. Speltti
fermentoituu nopeammin. Jos teet taikinan esimerkiksi tuplana eli kaksi pizzaa,
pyörittele taikinasta valmiiksi 2 palloa.
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Laita uuni päälle (250-300 astetta) ja painele pallo jauhoitetulla alustalla
pohjaksi. Voit kostuttaa sormiasi vedellä tai öljyllä, jotta taikina ei tartu. Täytä
ja paista.

