
Focacca 
 
Ingrediënten:


 
 

Ingredients

Ingredient Hoeveelheid in 
Gram

Percentage %

Bloem 11,5/560 1000 100%

Water 800 80

Gist 3 0,3

Zout 25 2,5

Olijfolie 75 7,5

Zwarte Olijven 160 16

Rozemarijn vers 3,5 0,35

Spicy Barbecue Sauce 40 4

Totaal gewicht 2106,5



Bereidingswijze: 

Los de 3g verse gist op in het koude water.


Meng de rozemarijn en zout goed door de bloem. 
 
Meng het water onder de bloem en kruiden mix met een lepel totdat het water is 
opgenomen door de bloem. Geen stuifbloem meer in de kom. 
Dek af en laat 1,5 Trippelbier rusten (voor de niet bier drinkers ±45minuten) 
 
Na de autolease (zo noemt die eerste rust periode) kan men de olijfolie, Spicy Barbecue 
Sauce en olijven onder het deeg in wording mengen. 
Gebruik hiervoor een lepel en vouw het deeg naar’t midden totdat alles opgenomen is. 
Dek af en laat 15min rusten. 
 
Na de 15min rust vouw je met natte handen het deeg een zestal keer naar binnen. Draai 
het deeg om en dek af. 
Laat 10 tot 12uur afgedekt bulk fermenteren. Ga rustig slapen en droom van een 
overheerlijk brood. 
 
Maak het werkblad wat nat alsook de handen. Stort het deeg uit op het vochtige 
werkblad en rek het uit tot je een grote lap hebt. 
Vouw dan de vier hoeken naar binnen en laat 15min afgedekt rusten. 
 
Neem een bakblik of plaat en leg er bakpapier op. 
Neem voorzichtig het deeg uit de kom met natte handen en verspreid het zo goed 
mogelijke overheen de bakplaat met bakpapier. 
 
Laat 1uur afgedekt rijzen. 
 
Was de tomaatjes en schik ze op het deeg. Bestrooi met oregano en Hot Salt Premier cru. 
Dek af en laat 30min verder rijzen. 
Verwarm de oven voor op 250°C 
 
Plaats de focaccia in de oven en verlaag de temperatuur tot 200°C 
Bak ±25min  
 
Laat 20minuten afkoelen op rekje, daarna kan je het brood aansnijden genieten maar! 
Pittige groet, 
Hilko 
Video link -> https://youtu.be/uOxeweXMjow


