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De consument kiest steeds vaker voor lokale 

producten. Hierbij ligt de nadruk op kwaliteit en op  

de oorsprong van de grondstoffen. Net daarom 

kunnen we u met enige trots Belgica voorstellen.

Belgica is bloem van 100% Belgische tarwe, vermalen 

in België en door u, de ambachtelijke bakker, tot 

een ovenvers resultaat gebakken. Met tal van 

toepassingsmogelijkheden valt Belgica zeker in de 

smaak van uw klanten: van krokant brood tot een 

knapperige pistolet! 

100% BELGISCHE KWALITEIT
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Basisrecept

Receptuur Werkwijze

Kneding:  6 min traag - 3 min snel (opgelet: iets korter afkneden)

Massarijs:  25 min 

Bolrijs:  20 min 

Narijs:  60 à 70 min

Bakken:  met of zonder stoom, decoreren met roggebloem

Belgica bloem ................. 1 kg

Water ...................580-600 g

Forti Fresca wit.... 20 à 30 g

Gist ...................................  20 g

Zout .................................... 17 g
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Desem

Receptuur Werkwijze

Belgica bloem ................1 kg

Water ...........................600 g

Vloeibare desem ......300 g

Gist ....................................10 g

Zout .................................20 g

Kneding:  9 min traag - afkneden tot het deeg loskomt van de kuip

Bakrijs:  60 min - doorslag - 30 min bakrijs – doorslag - 30 min bakrijs  

Afwegen: Afwegen en licht opmaken

Bolrijs: 25 min - opmaken en in mandje laten rijzen gedurende 120 min

Bakken:  Inovenen op 240°C met beetje stoom en dalende temperatuur -   

 baktijd 40 min en laatste 7 min wasemklep open
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Pistolets

Receptuur Werkwijze

Belgica bloem ............ 1 kg

Water ........................600 g

Forti Magic .................30 g

Gist ................................45 g

Zout ............................... 17 g

Kneding:  5 min traag

 4 à 5 min snel  

 (type spiraalkneder)

Massarijs:  10 min 

Bolrijs:  10 min - verdelen 

Narijs:  55 min à 60 min

Bakken:  240°C met stoom

Mogelijkheden

• Plaatpistolets: na het verdelen en 
opbollen de deegstukjes op een 
bakplaat schikken. 

• Vloerpistolets: na het verdelen 
en opbollen de deegbolletjes op 
het tapijt plaatsen. Na 15 min, de 
deegbolletjes kappen en omdraaien. 
Narijs geven en een vijftal minuten 
voor het inovenen de bolletjes terug 
omdraaien. Bakken met stoom.
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Rustiek brood

Receptuur Werkwijze

Belgica bloem ................. 1 kg

Water .............................600 g

Forti Fresca wit.... 20 à 30 g

Gist .....................................20 g

Zout .................................... 17 g

Kneding:  6 min traag - 3 min snel (opgelet iets korter afkneden)

Massarijs:  25 min 

Bolrijs:  20 min 

Narijs:  60 à 70 min

Bakken:  zoals een gewoon brood

OPGELET! Om het specifieke uitzicht te bekomen: broden in mandjes laten rijzen met slot naar beneden. 
Bij het inovenen, broden met slot omhoog op tapijt plaatsen en inschieten. Bakken zonder stoom en 
decoreren met roggebloem.
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Zachte broodjes

Receptuur Werkwijze

Belgica bloem .................. 1 kg

Water ..............................590 g

Gist ......................................50 g

Forti Primax....................100 g

Boter ...................................50 g

Zout ..................................... 17 g

Geroosterde zaden ..... 150 g

Kneding:  5 min traag – afkneden tot glad deeg

Massarijs:  10 min 

Bolrijs:  10 min, verdelen en op platen plaatsen  

 (eventueel decoreren met decor mix) 

Narijs:  60 min minimum

Bakken:  zonder stoom, 12 min op 235°C en dalende temperatuur
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Stokbrood

Receptuur Werkwijze

Belgica bloem ............ 1 kg

Water ........................600 g

Forti Magic .................. 15 g

Gist ................................. 15 g

Zout ............................... 17 g

Kneding:  5 min traag – 4 à 5 min snel

 ideale deegtemperatuur 25°C

Massarijs:  15 min 

Afwegen:  330 g en oppunten, puntrijs 30 min 

Opmaken en narijs:  60 à 90 min

Bakken:  235°C met weinig stoom, na 20 min sleutel open  

 en een drietal min bakken met sleutel open
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Belgica, dat is  
100% Belgische tarwe. 
100% krokant  
en kraakvers. 
100% ambachtelijk 
gebakken en met  
respect voor mens  
en natuur. 

Lokaal

Belgica is bloem op basis van  
100% Belgische tarwe. Zowel de teelt  
van het graan als de verwerking tot  
bloem gebeuren op eigen bodem. 

Duurzaam

Door met Belgische landbouwers samen 
te werken, steunen we rechtstreeks onze 
economie. De keten van akker tot bakker 
houden we daarbij zo kort mogelijk. Dit stelt 
ons in staat om alle ingrediënten te traceren 
en een constante kwaliteit te garanderen.

Ecologisch

Door lokaal te werken, kunnen we de 
ecologische voetafdruk voor de productie 
bovendien tot een minimum beperken.
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T. +32 (0) 9 381 44 44 
info@dosschemills.com

Clemence Dosschestraat 1 
9800 Deinze, Belgium

Samen halen we het beste uit graan

Dossche Mills


