
FOCACCIA 

Focaccia is een echte Noord-
Italiaanse klassieker. Het 
recept voor dit platte brood 
is eeuwenoud en komt 
vermoedelijk uit Ligurië, uit 
de streek rond Genua. De 
naam verwi js t naar de 
manier hoe in de klassieke 
oudheid panis (brood) werd 
gebakken: in de hete as van 
een vuur (focacius is afgeleid 
van het Italiaanse woord 
voor haard). De rozemarijn 
zorgt tijdens het bakken 
voor een heerlijke geur.  

1 kilo bloem 
20 gram verse gist of 14 gram gedroogde gist 
1 eetlepel suiker 
24 gram zout 
olijfolie 
Water 
1 tak rozemarijn 
Maldon zeezout 

De gist met de suiker in lauw water oplossen. In de keukenmachine met de 
kneedhaak de bloem met het zout draaien totdat beide goed met elkaar zijn 
vermengd. Olijfolie en de opgeloste gist toevoegen. Beetje bij beetje (druppels) 
lauwwarm water toevoegen totdat het deeg als een bal loslaat van de kom en 
lekker soepel aanvoelt. Twee of drie platte ronde of ovalen broden maken. Met je 
vingertoppen deukjes in het deeg maken waarbij de rand iets hoger moet blijven. 
In een glas 2/3 water 1/3 olijfolie mengen (eventueel met een staafmixer). Dit 
oliemengsel snel over de broden gieten - maar niet over de randen - zodat de 
kuiltjes vol staan. De rozemarijn over het oppervlak verdelen. Het deeg minstens 
2-3 uur laten rijzen of ’s ochtends maken en later op de dag bakken. Zet de 
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focaccia’s dan op een koele plek weg, zomers kan dat zelfs in de ijskast zijn. Vlak 
voor het bakken van de focaccia zeezoutvlokken (Maldon) er over strooien, 
ongeveer een afgestreken theelepel per brood. Bak het brood in 20-30 minuten 
op 200 graden in een voorverwarmde oven. 

Verschil tussen droge gist en verse gist 
Gist zorgt ervoor dat gerechten rijzen maar er is een verschil tussen droge gist en 
verse gist. De gedroogde vorm bestaat uit korreltjes en heeft … door het drogen 
een soort beschermend laagje gekregen. Zodra de korreltjes in aanraking komen 
met warm vocht lossen ze op en komt de gist weer tot leven. Droge gist is 
minstens twee maanden houdbaar. Verse gist wordt ook wel bakkersgist 
genoemd, is letterlijk vers en ‘leeft’. Deze gistsoort bestaat in vaste vorm en lijkt op 
een soort klei, verpakt in vierkantjes van 40 gram. Het grote nadeel van verse gist is 
dat je het niet overal kunt krijgen (meestal bij natuurvoedingswinkels en 
Mediterrane supermarkten). Verse gist is ongeveer 2 weken houdbaar in de ijskast. 
Toevoeging van meer gist betekent niet altijd dat een product meer zal rijzen. 
Zeker bij brood kan teveel gist zelfs zorgen voor een nare smaak. Staat in een 
recept bakkersgist maar heb je alleen gedroogde gist in huis? Neem dan een-
derde droge gist in plaats van de aanbevolen hoeveelheid verse gist. 

Er is ook een instructie video op YouTube over het maken van focaccia:
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