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homasTeffri-Chambellandstâr hver
onsdagmorgensammenmed et par medarbejderepâ det lille marked i Marseilles
'Cours
funky kvarter
Julien. Indrommet:
Drengenebagbroddiskenhos La Palineser
smil og attitude
godt ud. Deresbegejstring,
mærkes,langr for koen til surdejsbrodene
begrnder.Og koener lang.Mandenbagde
godt20 forskelligeog okologiskcertiÊcerede brod er 32 àr og tidligere biologilærer
med en karismatiskudstrâIingog en uhort
portioncharmeog ro oversig.
surdejsbroder blevet mere
Langtidshævet
og merepopulært.Sikkert fordi det meste
færdigkobtebrsd, der tilbydesi dag,er dàrligereend nogensindefor. Bagere,der laver
rigtig godt surdejsbrsduden gær,er spefubejdet bestâri at mestre
ciellemennesker.
mel og salt.Det krævand,
tre ingredienser:
ver en stærkvilje og uanedemængderaf
tâlmodighed,folsomhedog kærlighedtil
Det er sværtat lavegodt brod.
hândværket.

Og det er endnu sværereat lave 100 pct. naturligt surdejsbrod (pain au levain naturel),
brod helt uden hævemidler. Det mest imponerende er, at man med sâ fâ ingredienser
kan fremstille noget sâ velsmagendeog forskelligt. For nàr surdejsbrod er bedst, kan
man opleve en bagerspersonlighed i brsdet.
Og det er lige præcis det, der var tilfældet
med La Palinesbrod.
Thomas har altid gernevillet værebager'AlIerede 10 âr for bagerietblev en realitet, eksperimenteredehan derh.iemme.Han var i en
periode del af en biodynamisk farm 10 km
fra Sisteron,hvor han blev ansatsom stedets
forste bager. Hans svar,pâ hvordan han har
lært sig selv at bage,er kendetegnendefor de
fâ dygtige bagere,jeg har modt: oJeghar lært
ved at lære, en portion erfaring fra det at
bagebrod derhjemme, en portion refleksion
under mine studier i den biokemiske proces
og en Portion fornemmelse for at observere,
værefslsom og arbejde hârdt.n I dag er man
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ikke i wivl om, at han er, hvad han bager.
For som han siger:,Man kan sagtensværet
spirituel uden at væretroende.u
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BoulangerieLa Paline âbnedesin dobbeltdor for godt s1v âr siden. I dag bagerThomas i000 kg brod om ugen med hjælp fra
to andre bagere.Der er planer om at udvide
pâ den anden side af trappen, hvor der i
gamle dage lâ bageri. Thomas har tre [orskellige surdeje (levain): hvede-, spelt- og
Den sidsteer ganskeexcepboghvedesurdej.
tionel. Det er praktisk talt umuligt at laveet
100 pct. surdejsbrodpâ boghvedemel,som
hæverop og smagergodt. Simpelthenfordi
boghvedemelikke indeholder gluten. Det
gor brodet ideelt for gluten-allergikere.
er speciel.Det smagerog dufter af
Smager.r
overdrevetblomster- og pollenaroma med
noter af kogte, gæredekorn. La Palineet af
de là steder,der mestrerdette brod.
A1 spelthvedener dyrket pâ en venss1vhektâr store jord, som Thomas lejer. Markerne
er beliggendeomkring Montfroc, en lille by
pâ toppen af dalen, hvor han ogsâselv bor.
Hans spelt (enkorn) indeholder kun forholdsvislidt gluten, men er enorm olieholEnstorelasticitet dig. Sorten er den mindste i speltfamilien
ogenmagelos
og ligeledesden, der giver det mindste aÊ
mildogfyldig
kast.Til gengældkvitterer det med en poksmagerfællesnævneren
uanset
kers flot og kraftig smag og et brod, der er
0mmanvælger
domineret af orangeog gullige nuancer.
et brodbagtpâ
Kærlighedentil de gamle oprindeligekornhvede,
spelteller
sorter er ogsàblomstret op i Danmark med
boghvede.
hjælp og inspirationfraAurions bagermester
.t Brodene
Jorn Ussing.En passionsom ThomasTeffriïra
Chambellandi den grad deler.Det, der keneralle
LaPaline
100%okologiske detegnerde oprindelige sortet er deresruogbagthelt
stikkeattitude, kraftigeog distinkte aromaer
uoengær.
og stor hârforhedunder selvedyrkningen.
I fransk surdejsbrod(pain au levain) er det
tilladt at tilsætte4 pct. gæreller andrehævemidler. Men det er ikke tilladt i naturligt
surdejsbrod(pain au levain naturel), og det
er en stor udfordring, som kræver erfarent
hàndelag.Thomas' brod horer under sidste
kategori. Hans brod er ikke domineret af
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- Jeg er,hvadjeg bage4sigerThomasTeffriChambelland,
der læggerhelesin folsomme
sjælog brændende
engagement
i fremstillingen
af de duftendegyldnedelikatesser.

surdejssmagen.
Den sure smag er til stede,
men holdes i stram snor. Alle hans brsd har
en vis portion ssdme, pollenduft og noddeagtig aroma over sig. Brodenes skorpe er
hverken rynd eller ryk. Elasticiteten i brodet
er magelos,og lufthullerne er rigelige.Hans
brod er milde i smagen, og alligevel har de
et voldsom komplekst udtryk. Jeg sporger,
'kronjuvelerne',
om jeg mâ se
surdejene.
Men de opbevares hjemme hos ham selv.
En af grundene et at han kun bager tre
gange om ugen. Og da surdej kræver jævnlig forfriskning, foregâr det hjemme. Her
fodres de dagligt med ekstra vand og mel
for at komme i form, klar til at hoppe ned i
en st@rredej og give den liv.
Thomas beskriver surdejsprocessenpâ sin
hjemmeside, som ogsâer pâ engelsk.La Palines brod er 44 ùmer undervejs. Det er tiden, der giver meget af smagen i brodet og
en længereholdbarhed.To ting som er helt
essentieltog nodvendigt i godt brod.

SMAGDE LOKALEVINE
Tilet godtmâltidi Marseille
bar
man proveCotesde ProvenceRosé
e l l e rB a n d o R
l osé.
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REJSEFAKTA
I Marseillefindeset glimrende
turistkontorved den gamlehavn
(ViuexPort).Hjemmesidener rig pâ
information
om byenog overnatningsmulighederetc. Det tagerca. 11/ztime
(130 km) med
fra Marseilletil Sisteron
bil. Turener pâ motorvej,hvor det ene
smukkelandskab
afloserdet andet.
Der betalesvejafgift(ca. 7-8 euro pr.
vej). Der gâr bâdebus og tog til
Sisteron
fra Marseilles
banegârdi
busterminal.
Biletterkobespâ
hovedbanegârden.
Fratogstationeni
Sisteron
til La Palineer der en rask10
minuttersgâtur.

LA PALINESBAGEKURSER
Værdsætterman godt brod, men
manglerdenfagligeindsigttil selvat
kunnefremstille langtidshaevet
surdejsbrod,
kan mantagepâ et af
Thomas'bagekurser.
Der er et for
amatorerpâ en ellerto dageaf kortere
eller længerevarighedog et andetfor
professionelle.
Holdeneer pâ 4-6
personer.Ettodageskursusindeholder
ogsâundervisning
i croissanter
og
briocher.Thomastalerglimrende
engelsk,og der kommerkursisterfra
Tyskland,
Italien,Spanien,
Guadeloupe
og selvfalgelig
Frankrig.Nærmere
oplysninger
pâ hanshjemmeside.

Office de Tourismeet des
Congrèsde Marseille
4, La Canebière
www.marseiIle-tourisme.com
www.sisteron.co

BoulangerieLa Paline
ThomasTeffri-Chambel
land
22, rue LongueAndrône
04200 Sisteron
Frankrig

Jegflajfra Malmô Lufthavn(Sturup)
med Ryanair.Enturlreturbilletkoster
ca. 500 kr. Læspâ Malmô Lufthavns
hjemmeside
om flybusser
til og fra
KastrupLufthavn.FraMarseille
Lufthavngâr en direkteflybustil
(8 euro).
MarseiIles hovedbanegârd
Turentagerca. 30 minutter.Marseilles
metrobestâraf to linjer og fungerer
upâklageligt.
www.ryanair.com
www.lfv.se

Bagerieti Sisteron:
Irsdag klokken17.00-21.3O
'l 'l
Fredagklokken .30-14.00
Onsdagmorgener La Palinepâ
farmersmarketved CoursJulien
i Marseille.
Fredageftermiddagog lardagmorgen
pâ det okologiskefarmersmarketi
Cap (nordfor Sisteron).
Tlf. (0)4923 19 s25
E-mail: thomas@painbio.com
Hjemmeside:
www.painbio.com
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