
Recept na kváskový chléb 

 

Péče o kvásek: 

Kvásek se uchovává v uzavřené nádobě v lednici a minimálně 1x za 10 dní je třeba ho oživit a přidat 

do něj pár lžic čistě žitné mouky a trochu vody, aby vznikla řídká kaše, a nechat otevřené při pokojové 

teplotě, ne na průvanu, cca 6 h, dokud kvásek nevzejde (nabublá, vyběhne a kysele páchne). Pak je 

možné část odebrat na chleba a zbytek (stačí to, co steče po stěnách sklenice) schovat do chladu. 

3 minuty práce 

 

Odebranou část ještě jednou dokrmíme žitnou a necháme ještě jednou vzejít (nepovinné, ale lépe 

pak kyne) nebo ho rovnou vmícháme do připravené směsi na chleba (stačí ho pár lžic, ale pokud ho 

bude plný hrnek, lépe kyne).    

3 minuty práce 

 

Směs si připravíme dle svého uvážení z různých druhů mouky (žitná, pšeničná, celozrnná, špaldová, 

kukuřičná, ovesná, pohanková), ale aspoň 1/3 by měla být žitná. Já peču celkem ze 4 hrnků mouky (+ 

mouka v kvásku) a chleba nám vydrží pro 2 dospělce a 3 děti tak na týden. Mouku přesívám, ale není 

povinné. Dále přidáme menší hrst soli, hrst koření (může být vcelku nebo rozemleté či natlučené, 

může být jen kmín, nebo směs kmín, anýz, fenykl, koriandr, ořechy, bylinky, smažená cibule, co vás 

napadne). Směs promícháme, přidáme kvásek a přidáváme vodu tak, aby všechna mouka byla 

namočená. Množství vody záleží na druhu mouky a množství kvásku, ale počítejme tak kolem 3 

hrnků. Těsto zakryjeme utěrkou a dáme odpočívat, ideál 30°C, ale nakyne i při méně, jen pomaleji. 

V místnosti možno dát někam nahoru, kde je teplejší vzduch, v teplém počasí může být zakrytý i 

venku mimo průvan, ale už se mi i povedlo uvařit těsto na sluníčku… Při 20°C počítejme 10-12 hodin.   

10 minut  práce 

 

Pak těsto vyškrábneme na pomoučenou utěrku a 2-3x ho přeložíme na třetiny, aby vznikl vzhledný 

bochník. Pokud je utěrka řádně zamoučená, těsto se nepřilepí. Pomoučíme bochník svrchu a v ranci 

z utěrky vložíme do přiměřeně velké misky. Překryjeme a necháme ještě cca 2h dokynout.   

5 minut práce 

 

Do trouby na nejnižší rošt vložíme hrnec nebo zapékací misku s poklicí a rozpálíme na 250°C. Pak 

vyndáme, překlopíme těsto do hrnce, zakryjeme poklicí a šoupneme zpět. Pečeme 15 minut, pak 

sundáme poklici a dopečeme ještě cca 35 minut. Časy musíte vyzkoušet sami, někdy stačí o trochu 

menší teplota, záleží na troubě. Zkoušeli jsme i v peci, ale tam je potřeba umět s ní dobře zacházet. 

Vytažený chléb poklepáme na spodek a musí znít dutě. Položíme ho na rošt a můžeme potřít vodou 

nebo vodou s octem (kůrka je pak lepší a chrání proti plísni, ale u nás plíseň ještě nikdy nevyhrála boj 

s časem a to ani po 14 dnech, když jsme měli napečeno do zásoby).  

Dohromady 10 minut práce 

 

Můžeme odkrojit horkou patku, s další konzumací počkáme, až trochu vychladne, nebo se bude trhat. 

Chleba uchováváme nejlépe ve dvou vrstvách plátna. 

 

Doba práce je počítána orientačně 30 minut. S dětmi si prožitek rozhodně prodloužíte. Cena chleba 

záleží na zdroji mouky a energie, a na tom, jak si ceníte vlastního času. 


