POTATO
Conditen leivontaideoita
Leivo ihanaa leipää, jossa maistuu bataatin makeus,
käyttämällä uutta bataattirouhetta. Valikoimassamme on
karkea rouhe ja hienojakeinen jauho, joista leivot
pitkään säilyvää leipää.

Sweet Potato Levain
Manitoba-vehnäjauho 		
Vesi (1)
Vesi (2)
Ruishapantaikina
Hieno durumvehnäjauho
Bataattirouhe
Bataattijauho		
Suola		
Hiiva		

1800 g
1300 g
700 g
1000 g
250 g
200 g
100 g
60 g
25 g

Sekoita kaikki ainekset paitsi
suola, vesi (2) ja bataattirouhe.
Sekoita, kunnes saat aikaan kunnon sitkon. Lisää sitten vähitellen
vesi ja sen jälkeen suola. Lisää
lopuksi bataattirouhe hitaasti
vaivaten.
Sekoitusaika: 2 min hitaasti, 5
min nopeasti, 3 min hitaasti (lisää
vesi), 3 min nopeasti, lisää suola
nopeasti, lisää rouhe ja vaivaa
noin 2 min hitaasti.

Taikinan lämpötila: 26 astetta
Lepoaika öljytyssä astiassa:
3 x 60 min
Käännä taikina tunnin välein.
Jaa taikina osiin sen mukaan,
minkä kokoista leipää haluat.
Paista kiviarinauunissa 260
asteessa 10 sekuntia (höyry),
laske lämpöä 190 asteeseen
5 min kuluttua, avaa pelti ja
paista noin 35 min leipien
koosta riippuen.

Bataattirouhe
Bataattirouhe sitoo nestettä,
minkä ansiosta se pysyy pidempään mehukkaana ja tuoreena. Bataatti on mukulakasvi,
joka nostaa verensokeria hitaammin kuin tavallinen peruna.

Bataatti sisältää enemmän
kuitua, energiaa ja hitaita
hiilihydraatteja (pienempi GI)
kuin tavallinen peruna. Siinä on
paljon antioksidantteja, ja se
sisältää C- ja E-vitamiineja.

Nämä leivät on kehitetty, jotta
jokainen voisi löytää oman
suosikkinsa. Valikoimassa on
niin paahtoleipää kuin trendikkäästä hapantaikinasta leivottuja Levain-leipiäkin.

Onnea matkaan!

American Sandwich Bread
Leivontavehnäjauho
Maito
Kaltattu vesi-jauhoseos
(ks. resepti)		
Voi		
Keltuainen		
Hiiva		
Suola		
Sokeri		

2000 g
1000 g

Sekoitusaika: 2 + 8 min
Taikinan lämpötila: 27 min
Lepoaika: 20 min
Jaa taikina paloihin sen mukaan, minkä kokoista leipää
haluat. Laita palat vuokiin
Kohotusaika: n. 45 minuuttia.

400 g
400 g
200 g
100 g
50 g
30 g

Paisto: 250 asteessa 8 s (höyry)
5 min ja avaa sitten pelti ja laske
lämpö 190 asteeseen ja paista
noin 30 min leipien koosta riippuen.
Saat leipiin kiiltoa suihkuttamalla
niihin heti paiston jälkeen
Sonextra shine -leivänkiillettä.

Bataattihapantaikina
100 g Hapanjuureen tehty taikina
600 g Vesi
400 g Ruissihtijauho
100 g Bataattijauho
TYÖVAIHEET
Sekoita kaikki ainesosat kulhossa.
Pane muovi tai kansi päälle ja anna
seistä huoneenlämmössä seuraavaan päivään. Pidä sen jälkeen
hapantaikinaa yllä ruokkimalla sitä
reseptin mukaan, mutta käytä ruishapantaikinajuuren sijaan bataattihapantaikinaa.

Kaltattu vesi-jauhoseos
700 g Vesi (100 astetta)
200 g Bataattijauho
TYÖVAIHEET
Keitä vesi ja lisää jauho, sekoita.
Peitä astia ja anna seistä huoneenlämmössä seuraavaan päivään.

Sweet Burger Bread
ESITAIKINA
Vesi		 1000 g
Leivontavehnäjauho		 1000 g
Hiiva		 100 g
Sekoita 2 + 5 min ja anna levätä
60 minuuttia.
TAIKINA
Leivontavehnäjauho		 1500 g
Kaltattu vesi-jauhoseos		 400 g
Taikinamargariini		 360 g
Vesi		 150 g
Vaalea siirappi		 150 g
Suola		 35 g

Sekoita esitaikinaa ja taikinaa 2 + 8 min
Taikinan lämpötila: 26 astetta
Lepoaika: 20 min
Pyöritä haluamasi kokoisia sämpylöitä.
Anna kohota noin 45 min 35 asteessa 75 %:n
kosteudessa.
Koristele haluamallasi tavalla, voitele kananmunalla tai suihkuta Sonextra shine pintaan ja paista.
Paisto: 220 asteessa noin 8 - 10 minuuttia.

Sweet Potato Baguette
ESITAIKINA, PÄIVÄ 1
Leivontavehnäjauho
Vesi
Hiiva

1650 g
1650 g
25 g

Sekoita ja anna seistä tunti huoneenlämmössä.
Pane sitten esitaikina yöksi kylmään.
TAIKINA, PÄIVÄ 2
Leivontavehnäjauho			
Vesi			
Kaltattu vesi-jauhoseos
(ks. resepti sivulta 1)			
Suola			
Hiiva
		

3350 g
1650 g
800 g
120 g
50 g

Sekoita esitaikinaa ja taikinaa 2 + 9 min
Taikinan lämpötila: 26 astetta
Lepoaika: 2 x 60 min öljytyssä vuoassa
Jaa taikina 400 g:n paloihin ja muovaa ne patongin muotoon. Anna niiden levätä jauhotulla liinalla
huoneenlämmössä noin 20 min. Käännä, paloittele
ja paista.
Paisto: 260 asteessa 10 s (höyry), avaa pelti 5 min
kuluttua ja laske lämpö 220 asteeseen ja paista
noin 15 minuuttia.

American Dream
Manitoba-vehnäjauho		
Vesi (1)		
Bataattihapantaikina*		
Suola		
Hiiva		
Karpalo		
Paahdettu kurpitsansiemen		
Kokonainen manteli		
Bataattirouhe		
Vesi (2)		
* Ks. resepti ensimmäiseltä
aukeamalta.

3000 g
2000 g
1000 g
80 g
40 g
300 g
400 g
400 g
200 g
400 g

Sekoita kaikki ainesosat paitsi
karpalot, mantelit, kurpitsansiemenet, rouhe ja vesi (2). Kun
taikinassa on hyvä sitko, lisää vesi
(2) vähitellen sekoittaen. Sekoita
sitten hieman nopeammin noin
2 min ja lisää karpalot, mantelit, kurpitsansiemenet ja rouhe.
Sekoita hitaasti, kunnes taikina
on tasaista.

Sekoitusaika: 2 + 5 + 2 + 2
Taikinan lämpötila: 27 astetta
Lepoaika: 2 x 60 minuuttia öljytyssä
vuoassa, käännä tunnin
kuluttua.
Jaa taikina 600 g:n paloihin, muovaa
ne pitkulaisen Bataatin muotoisiksi
ja aseta liinalle tai puulevylle, jolla
on durumvehnäjauhoa.
Kohotusaika: 45 min
Paisto: Käännä leivät ja paista
kiviuunissa 260 asteessa 8 s (höyry),
5 min kuluttua avaa pelti ja laske
lämpö 200 asteeseen ja paista vielä
35 minuuttia.

Sour & Sweet Potato Bread
PÄIVÄ 1. ESITAIKINA
Piimä 3%		
Leivontavehnäjauho		
Hiiva		

1000 g
700 g
25 g

PÄIVÄ 2, TAIKINA
Vesi		
Manitoba-vehnäjauho		
Paahdettu durumvehnäjauho
Bataattijauho		
Merisuola		
Hiiva		

1600 g
1600 g
300 g
150 g
55 g
25 g

PÄIVÄ 1, ESITAIKINA
Sekoita kaikki ainekset
tasaiseksi seokseksi ja
anna seistä huoneenlämmössä muovin alla noin 2 h.
Laita sitten seos yöksi
kylmään.

Sekoitusaika: 2 + 10 minuuttia

PÄIVÄ 2, TAIKINA
Ruskista hienoja durumvehnäjauhoja uunissa noin
220 asteessa, kunnes väri
on kaunis kullanruskea.

Jaa taikina haluamasi kokoisiksi
paloiksi ja muovaa haluamaasi muotoon.

Sekoita esitaikina ja muut
ainesosat, paitsi suola, joka
lisätään taikinaan vasta
vaivaamisen lopussa.

Paisto: Mieluiten kiviuunissa 260
asteessa 8 s (höyry), avaa pelti 5 min
kuluttua ja laske lämpö 200
asteeseen ja paista noin 30
min leipien koosta riippuen.

Taikinan lämpötila: 26 astetta
Lepoaika: x 60 minuuttia
huoneenlämmössä öljytyssä astiassa, käännä taikina tunnin välein.

Kohotusaika: n. 40 minuuttia
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