INDEX

CULINAIR, RECEPTEN

INDEX

BEGRIPPEN & TECHNIEKEN

!

DE BLOG

CULINAIR, RECEPTEN

Pane carasau
Italiaans platbrood

TERUG

BEGRIPPEN & TECHNIEKEN

PANE CARASAU ONDER DE 'PERS'

DE BLOG

TERUG

Pesare, het rijzen,

Orire, de bolrijs,
www.ourfood.nl
Illadare, het uitrollen,

Pane carasau

Cochere, het bakken,
| PLATBROOD | ITALIAANS PLATBROOD | PANE CARASAU

Fresare, het splitsen van het brood.
Carasare, het opnieuw bakken van de broden

PANE CARASAU

RECEPTEN MET PANE CARASAU OP OURFOOD

Italiaans
platbrood
Een kortere beschrijving
als in onderstaand recept is haast niet mogelijk, maar geloof het of niet, het recept

deugt en doorloopt alle hiervoor genoemde fasen. Lees zeker eerst alles over de authentieke aanpak, door te
klikken op het uitgebreider authentieke recept.
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Portioneer het deeg en vorm er dunne broden van
(illadare), met een doorsnede van 25 tot 30 cm en een
dikte van 3 millimeter, en leg die op met griesmeel
bestoven bakplaten.
Plaats de bakplaat zo'n minuut in de hete oven (cochere),
en neem deze er uit zodra de broden opblazen. Doe
hetzelfde met de volgende bakplaat, enzovoort. Houd de
reactie van het brood op de temperatuursprong goed in de
gaten, en krijg er feeling mee.
Prik de opgebolde broden direct uit de oven in en snijd ze
rondom door zodat twee vellen ontstaan (fresare).
Wanneer alle brood is gebakken, laat je de oven afkoelen
tot 180° voor de tweede bakgang (casadura), en bakt de
broden in 7-8 minuten af. Ze dienen knapperig te zijn.

Portioneer het deeg en vorm er dunne broden van
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Vanouds is pane carasau een brood dat door
Sardijnse
herders wordt gegeten wanneer ze met
hun
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en neem deze er uit zodra de broden opblazen. Doe
Een voordeel van de bereidingsmethode waarbij het brood dubbel wordt gebakken, zodat het brood weinig
rijzen (pesare). Na een
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vocht bevat en lang bewaard kan worden, tot wel enkele maanden.http://127.0.0.1(49320/content/4lq-FflOBacGI-smAAAE/6UqiXO3/mTyFMQM/klF5mpG/2cv0WxW/588c1xb/8cXR8kc/5zslMob/GKOqVW
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eerste rijsperiode van twee
reactie van het brood op de temperatuursprong goed in de
carasadura.
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De naam Pane carasau is dan ook typisch Sardijns. Het is een Prodotti agroalimentari tradizionali italiani
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waarom. De beste kwaliteit komt van Nuoro,rondom
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Het droge brood (pane a trocheddu) wordt Wanneer
in stukkenalle
gebroken
gegeten,
bijvoorbeeld
pesto
of
mogelijk voor, minimaal op
tot 180° voor de tweede bakgang (casadura), en bakt de
geschaafde bottarga.
240°.
broden in 7-8 minuten af. Ze dienen knapperig te zijn.
Wanneer het op lasagne-wijze wordt bereid met passata (tomaat), geraspte pecorino sardo en eventueel een
hardgekookt ei wordt dat Pane Frattau genoemd. Om de 'muziekbladen' soepel te krijgen worden ze voor dit
gerecht kort in kokend water gelegd. Daarbij gelden gelijke regels als bij het koken van pasta, niet te droog,
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01 04 ook verwerkt in een Sardijnse bloedworst, de sanguinaccio.
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Een kortere beschrijving als in onderstaand recept is haast niet mogelijk, maar geloof het of niet, het recept
deugt en doorloopt alle hiervoor genoemde fasen. Lees zeker eerst alles over de authentieke aanpak, door te
klikken op het uitgebreider authentieke recept.
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Vanouds is pane carasau een brood dat door Sardijnse herders wordt gegeten wanneer ze met hun
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schapen in de bergen vertoeven. Om die reden is het brood licht en ﬂinterdun, zodat het gemakkelijk
vervoerd kon worden.
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De naam Pane carasau is dan ook typisch Sardijns. Het is een Prodotti agroalimentari tradizionali italiani
(PAT) en wordt ook op het vasteland gegeten, waar het Carta da musica genoemd (bladmuziek), u begrijpt

