
Exclusief

De teelt van groene spelt

Het groene spelt in de DINKELTJE GROENE SPELT mix wordt vooral door gespecialiseerde boeren exclusief voor IREKS  
geteeld. Hierdoor is een constante kwaliteit verzekerd. Het licht nootachtige aroma en de specifieke smaak ontstaan 
door het droogproces op beukenhout gestookt vuur en zorgen ervoor dat DINKELTJE GROENE SPELT zich duidelijk 
onderscheidt van het ‘normale’ spelt. 
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Om te voorkomen dat door weersinvloeden oogsten 
compleet mislukten werd in de 17e eeuw besloten te 
oogsten voordat het graan in de speltaar rijp was.

Groene spelt is halfrijp, nog bijna groen geoogst spelt. 
Het geoogste speltgraan wordt daarna, om het goed te 
kunnen bewaren, boven een beukenhoutvuur gedroogd. 
Hierdoor krijgt het graan zijn specifieke smaak- en 
aromakenmerken.

Het drogen van groene spelt was vroeger traditioneel 
handwerk. Vers geoogst kwam de groene spelt direct 
van het land in de droogbakken en werd daar door 
middel van beukenhoutvuur gedroogd. Met een houten 
spade werd dit urenlang regelmatig omgewerkt, zodat 
het gelijkmatig kon drogen.

HET ONTSTAAN VAN 
GROENE SPELT:

TRADITIONEEL DROGEN 

DINKELTJE GROENE SPELT 10.000 g
Gist   150 g
Water (± 30°C.)   ± 6.500 g

Kneedtijd: 8 min. langzaam. 
 7 min. snel (afhankelijk van het type kneder).
Deegtemperatuur:  27°C.
Bulkrijs:  20 min.
Afwegen:  425 g.
Verwerking:  met natte handen tot een bol vormen en 

helemaal decoreren in een mengsel van 
3 delen sesamzaad en 2 delen pompoen-
pitten. In de ronde papieren bakvormen 
leggen.

Narijs:  ± 55 min.
Bakken:  230°C., aflopend met voldoende stoom.
Baktijd:  ± 45 min. kerntemperatuur 98°C.
Tip:  door de pompoenpitten van de decoratie 

een dag van tevoren in lauw water twee 
uur te laten weken (1:1), af te gieten en 
te laten uitlekken, slaan deze minder snel 
door op het brood en hebben ze een heer-
lijke nootachtige smaak.

DINKELTJE GROENE SPELT

Door aan het deeg, gist opgelost in water en één van de 
onderstaande vullingen toe te voegen, heeft u op een 
gemakkelijke wijze een leuke variant.

Hoeveelheid deeg 5.000 g
Gist   10 g
Water   70 g 

Kneedtijd:  1 min. snel en vervolgens 
de vulling doormengen.

Abrikozen:
Abrikozen stukjes, afgespoeld   1.000 g
Decoreren met amandelschaafsel

Rozijn-hazelnoot:
Rozijnen, geweld   1.000 g
Hazelnoten, gebroken   250 g
Decoreren met gebroken hazelnoten

Walnoten:
Walnoten, gebroken   1.000 g
Decoreren met sesamzaad

Cranberry:
Cranberry‘s, afgespoeld   1.000 g
Decoreren met TIP TOP TOPPING

VARIATIES
MET DINKELTJE GROENE SPELT

groene spelt
DINKELTJE

Bulkrijs:  20 min.
Afwegen:   500 g  

en voor de rozijn-hazelnoot 475 g.
Verwerking:  met natte handen tot een bol vormen 

en helemaal decoreren met de  
gewenste decoratie. Vervolgens in de 
ronde papieren bakvormen leggen.

Narijs:  ± 55 min.
Bakken:  220°C., aflopend met voldoende stoom.
Baktijd:  ± 50 min. kerntemperatuur 98°C.

*op  basis  van  graanmaalproducten
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Combinatie

Gedroogd
op beukenhout
gestookt vuur

Juist de combinatie spelt en groene spelt past harmonisch perfect  
bij elkaar zowel in smaak en aroma. Dit zorgt voor een echt onder-
scheidend product. Speltbrood is niet meer weg te denken in het 
broodmandje bij consumenten en ook groene spelt heeft onlangs 
een comeback gemaakt als ingrediënt voor salades, soepen en 
gebakken producten.

WAAROM COMBINEERT MEN JUIST GROENE SPELT  
MET SPELT?

Wat is
groene spelt?

Scan de qr-code
voor de video:
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