
 
 

Olijvenbrood 
Bijgerecht 2 personen 
 
Brood is een van de oudste culinaire recepten sinds het gebruik 
van granen zich begon te verspreiden. Het thuis maken is 
eenvoudig: het kost slechts een paar basis ingrediënten en 
ongeveer drie uur om de gist te laten werken. 
 
Olijven zijn een van de meest karakteristieke producten van het 
Middellandse Zeegebied. Er zijn talloze varianten, en elk van hen 
is geschikt voor dit recept, zelfs de gekruide exemplaren.  
 
Het resultaat is perfect als basis voor toast of bij een kaas- en 
wijnaperitiefje. We kunnen het in plakjes invriezen, zodat je het 
altijd bij de hand hebt. Als je ze uit de vriezer halen, hoef jij ze 
alleen nog maar in de broodrooster te doen, zodat ze alle  
kenmerken van versgebakken brood hebben. 

 120 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
Voor een brood of twee middelgrote broden 
▪ 1 zakje bakkersgist of 25 g verse gist 
▪ ¼ theelepel suiker 
▪ 185 ml lauwwarm water 
▪ 125 ml lauwwarme melk 
▪ 80 ml extra virgin olijfolie 
▪ zout 
▪ 650 - 700 g meel voor brood of normaal meel 
▪ gemengde olijven, zonder pit, in stukjes 
 

Materiaal: Broodblik of ovenschaal, vershoudfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. We los de gist, de suiker en het water op in een kom.  
2. Laat het 8 minuten staan.  
3. Het is belangrijk om op dit moment geen zout toe te voegen, omdat het de zuurgraad van de gist kan 

beïnvloeden.  
4. In een andere kom mengen we de melk, olie en zout. 
5. Zet een garde op de mixer en voeg 250 g van de bloem, de opgeloste gist en het melk- en oliemengsel toe. 
6. Klop het mengsel 1 minuut op middelmatige snelheid. 
7. Voeg de rest van het meel toe en klop het nog eens vijf minuten.  
8. Als het deeg te plakkerig wordt, kan er nog een beetje meel worden toegevoegd, maar wees voorzichtig 

dat het niet te droog wordt.  
9. Op een bebloemde ondergrond en kneed je het deeg ongeveer drie minuten.  
10. Maak er nu een bal van.  
11. Doe het deeg in een grote kom en smeer het in met olijfolie.  
12. Bedek het met vershoudfolie en laat het op kamertemperatuur rijzen tot het twee keer zo groot is 

(ongeveer anderhalf uur). 
13. Na die tijd kneden we het deeg opnieuw om het wat kleiner te maken en leggen we het terug op een 

bebloemde ondergrond om het uit te spreiden en er met onze handen een rondje van te maken.  
14. Leg de olijven erop en druk deze er zachtjes in.  
15. Maak daarna een rol tot de grootte van de bakvorm. 
16. Doe het deeg in een geoliede vorm (het beste is als deze van terracotta of klei is), dek het af en laat het 

nog 45 minuten rijzen. 
17. Zet het brood 40 - 45 minuten in een op 180ºC voorverwarmde oven. 
18. Haal het brood uit de vorm en laat het helemaal afkoelen op een rooster. 
 

TIP:  
Het brood kan goed bewaard worden in de vriezer. Zie boven. 


