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How to bake your own bread 

 

Soon that wonderful smell of freshly baked bread will also be in your house, because baking bread 
yourself is not that difficult at all.   

 
You don't need much to bake bread yourself: flour, yeast, water and a little salt. An oven or a 

bread maker. Oh yes, and a little patience comes in handy too. 
 

 

HOW TO BAKE YOUR OWN BREAD 
 
Servings: 1 bread of 500 grams 
Preparation time: 1,5-2 hours + 30 minutes in the oven 
 
INGREDIENTS:  
 
500 grams of wheat flour 
21 grams of fresh yeast or 7 grams of dried yeast 
1 teaspoon of salt 
275 ml of water 
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INSTRUCTIONS: 
 

1. Add the flour and salt in a bowl and mix together. Then make a pit in the middle and put the 
dried yeast in it. Then slowly add the water. (If you are using fresh yeast, crush it in another 
bowl together with the water and let it rest for 15 minutes. Then add this mixture to the 
flour.) 

2. With your hands, mix a little more flour into the yeast mixture, and continue mixing until 
everything hangs together. 

3. Then knead the dough for 15 minutes. The dough is ready if you can stretch it very thin 
without tearing it. If you find kneading hard work, this can also be done with the help of the 
bread maker.  

4. Fold the edges of the dough towards the center so that it becomes a ball. Turn the ball over 
and place it in a clean bowl. Cover it with plastic wrap and let the dough rise in a warm, 
draft-free place for about 30 minutes. 

5. Once the dough has risen, shape the bread. Put some flour on the work surface and place 
the dough face down on the surface. Push it flat and shape your bread by rebuilding it into a 
ball, or an oblong bread, or several small rolls.  

6. Place the bread on the baking tray or in a greased bread baking tin, cover again with plastic 
wrap and let it rise until it has doubled in volume. 

7. Meanwhile, preheat the oven to 230 ° C. 
8. When the dough has doubled in volume, remove the plastic wrap and finish the bread with 

a little flour or seeds on top, or cut it a few times with a sharp knife. Then put it into the 
preheated oven for 30 to 40 minutes. 

9. To check that the bread is ready, turn it over and pat the bottom of the bread. If that sounds 
hollow, your bread is ready. Let it cool on a baking grid.  

 
NOTES: 
 

 As already mentioned, you can also use a bread maker. This is especially useful if you 
don't have much time because the machine does the work for you. 

 If you want to keep it easy, you can also opt for a bread mix. This contains everything 
necessary to make bread, you just have to add water to it.  
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Hoe zelf brood bakken 

 

Straks hangt die heerlijke geur van versgebakken brood ook in jouw huis, want zelf brood bakken 
is helemaal niet zo moeilijk.   

 
Om zelf brood te bakken heb je niet veel nodig: bloem, gist, water en een beetje zout. Een oven of 

een broodbakmachine. O ja, en een beetje geduld komt ook van pas. 
 

 

HOE ZELF BROOD BAKKEN 
 
Porties: 1 brood van 500gr  
Bereidingstijd: 1,5-2 uur + 30 minuten in de oven 
 
INGREDIËNTEN:  
 
500 gram tarwebloem 
21 gram verse gist of 7 gram gedroogde gist 
1 theelepel zout 
275 ml water 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.green-yourself.com 

 
INSTRUCTIES: 
 

1. Doe de bloem en het zout in een kom en meng het door elkaar. Maak vervolgens een 
kuiltje in het midden en doe daar de gedroogde gist in. Voeg vervolgens langzaam het 
water toe. (Indien u verse gist gebruikt, verbrokkel dit dan in een andere kom met het water 
en laat dit een kwartiertje staan. Vervolgens voeg je dit mengsel toe aan de bloem.)  

2. Meng met je handen steeds een beetje meer bloem door het gistmengsel, en meng verder 
tot alles aan elkaar hangt.  

3. Kneed vervolgens het deeg gedurende 15 minuten. Het deeg is klaar als je het heel dun 
kunt uitrekken zonder dat het scheurt. Vind je kneden zwaar werk, dan kan dit ook met 
behulp van de keukenmachine.  

4. Vouw de randen van het deeg naar het midden zodat dit een bol wordt. Draai de bol om en 
leg deze in een schone kom. Dek deze af met plasticfolie en laat het deeg ongeveer 30 
minuten rijzen op een warme, tochtvrije plek.  

5. Als het deeg gerezen is, ga je het brood in vorm brengen. Doe wat bloem op het werkblad 
en leg het deeg met de bovenkant naar beneden erop. Duw het wat plat en vorm je brood 
door er opnieuw een bol van te maken, of een langwerpig brood, of verschillende kleine 
broodjes.  

6. Leg het brood op de bakplaat of in een ingevette broodbakvorm, dek het opnieuw af met 
plasticfolie en laat het rijzen tot het in volume ongeveer verdubbeld is.  

7. Verwarm ondertussen de oven voor op 230°C.  
8. Als het deeg in volume verdubbeld is, haal dan de plasticfolie weg en werk het brood 

eventueel nog af met een beetje bloem of zaden erbovenop, of snij het met een scherp mes 
een paar keer in. Schuif het vervolgens in de voorverwarmde oven gedurende 30 tot 40 
minuten.  

9. Om te controleren of het brood helemaal gaar is, draai het om en klop op de onderkant van 
het brood. Klinkt dat hol, dan is je brood klaar. Laat het afkoelen op een rooster.  

 
NOTA: 
 

 Zoals reeds vermeld, kan je ook gebruik maken van een broodmachine. Dit is vooral handig 
als je niet zoveel tijd hebt want de machine doet het werk voor je.  

 Wie het makkelijk wil houden, kan ook kiezen voor een broodmix. Deze bevat alles wat 
nodig is om brood te maken, je hoeft er alleen nog water aan toe te voegen.  
 
 

 

 


