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COLOFON
Bakwerk is een uitgave van uw
ambachtelijke (banket)bakker in
samenwerking met de Stichting
Ambachtelijke Bakkerij. Bakwerk
verschijnt viermaal per jaar.

Een hart
van deeg

Artikelen worden zowel in print
als online gedeeld met de deelnemers.
De Stichting Ambachtelijke
Bakkerij ondersteunt de
ambachtelijke (banket)bakkerij
via promotie, het delen van
kennis en informatie tussen
vakgenoten onderling en met
de consument. Het platform
is er voor alle ambachtelijke
(banket)bakkers.

Eerlijk en echt genieten. Daar draait het iedere dag weer om in ambachtelijke
brood- en banketbakkerijen. Uw bakker zorgt ervoor dat u gezond blijft met
een paar verse sneetjes brood per dag, boordevol voedingsvezels, ijzer, koper,
magnesium en jodium. Met brood kunt u bovendien energiek aan de dag
beginnen. Genieten mag op feestelijke momenten. En wanneer die zijn
(of hoe vaak), beslist u helemaal zelf! Voor een bakker is er geen mooier moment
denkbaar dan dat waarop u de taartdoos opent en glimlacht om wat u ziet.
Dan hebben wij ons werk goed gedaan.

Gerbrandyweg 8
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 0182 – 69 30 30
Fax 0182 – 69 30 69
info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
	www.twitter.com/
Bakkerijambacht
	www.facebook.com/
Bakkerijambacht

In dit magazine, dat viermaal per jaar verschijnt, tonen wij aan de hand
van de seizoenen, feestdagen en wetenswaardigheden onze passie en ons
vakmanschap. Dit nummer staat in het teken van de lente. Aardbeien en ander
vers fruit doen weer hun intrede in onze winkel(s) en natuurlijk bakken we v olop
lekkernijen voor het paasweekend. Wij delen niet alleen graag onze producten,
maar ook onze kennis met u. Heeft u vragen over brood- of banketproducten?
Stel ze gerust in onze winkel!
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Jules Peeters
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Linda van ‘t Land
Corwin Stam
Fotografie
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Voorlichtingsbureau Brood
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Iedere dag weer bereiden in grotere en kleinere bakkerijen door heel Nederland
vakmensen uw meest verse brood- en banketproducten. Met de eerlijkste
ingrediënten voor de beste smaak. En met een hart van deeg, overlopend van
liefde voor hun vak. Dat zie je, dat ruik je, dat proéf je!

eet smakelijk en geniet!
Uw ambachtelijke (banket)bakker

Grafische vormgeving en druk
Verheul Communicatie,
Alphen aan den Rijn
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Janny van der Heijden
WIE IS...?
Janny van der Heijden
schrijft al jaren voor
diverse dagbladen
en tijdschriften,
was hoofdredactrice
van het kookblad
Tip Culinair en heeft
inmiddels meer dan
vijftig kookboeken
op haar naam staan.
Ook is ze samen
met Meester Patissier
en Boulanger Robèrt
van Beckhoven jurylid
in het populaire
bakprogramma Heel
Holland Bakt, dat ze
een waardering voor
vakmanschap noemt.

Als haar zoon trouwt, bakt ze als tussendoortje

Janny kookt liever dan dat ze bakt. Dat laat ze graag

mini-hamburgertjes en serveert die met zelfgemaak-

aan de ambachtelijke vakman over. Want nooit zal

te truffelmayonaise op bijpassende broodjes van de

ze een sneetje slecht brood eten. “Goed brood kan

warme bakker. “Bij mij in de buurt zit een geweldige

ik enorm waarderen. Geef mij lekker brood met wat

bakker, die speciaal voor mij maakt wat ik graag

olijfolie en kaas en ik ben gelukkig.”

wil hebben. Ik ben dol op lekker brood. Dat heeft
eigenlijk geen beleg nodig.”

Ze beseft dat we minder koolhydraten moeten eten
om het toenemende overgewicht tegen te gaan.

Janny van der Heijden heeft de liefde voor lekker

Maar: “Het is waanzin om te zeggen dat brood de

eten van huis uit meegekregen. “Mijn moeder vond

boosdoener is. We moeten juist gezond en lekker

eten heel belangrijk. We hadden altijd gasten over de

brood van de bakker eten; daarvan heb je minder

vloer, aten samen aan tafel en deelden met elkaar.”

nodig en je gebruikt minder beleg. Ik adviseer om
te investeren in goede ingrediënten en te genieten

‘Investeer in goede
ingrediënten en geniet
van wat je proeft!’

van wat je proeft.” Haar ambachtelijke bakker weet
Janny regelmatig te verleiden. “Ik ben verzot op
amandelkrullen, bladerdeeg en vers gebakken
kaasstengels. Maar ik val ook voor een aardbeienslof
als de lentezon schijnt of voor notenbrood als het
buiten guur is. Als het lekker ruikt, ben ik om.
Voordat ik in de auto zit, is de zak al open.”
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WAT BEVAT WEINIG CALORIEËN EN BARST TÓCH
VAN DE W
 AARDEVOLLE VOEDINGSSTOFFEN?
JUIST, BROOD! EN HET IS OOK NOG EENS GOED
VOOR ONZE DARMEN. BROOD PAST DAAROM IN
VRIJWEL IEDER VOEDINGSPATROON. HOE EERLIJKER,
HOE GEZONDER. EN LEKKERDER!
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WIST U DAT…
… een gewoon sneetje brood slechts ongeveer 1 gram vet bevat?
… haver en gerst bijdragen aan een lagere suikerspiegel? Vraag uw bakker naar broden gemaakt van deze graansoorten.
… voor de meeste volwassenen zes à zeven sneetjes volkorenbrood genoeg zijn voor de dagelijkse hoeveelheid vezels (en andere voedingsstoffen)?
… producten als volkoren crackers, knäckebröd en beschuit óók veel vezels bevatten? Uw bakker maakt de allerlekkerste.
… desembrood nóg beter is voor de spijsvertering dan gistbrood? Het is iets steviger en heeft een karakteristiek aroma. Proef zelf maar!

Een kenmerk van eerlijk voedsel is dat

Door dicht bij de basis te blijven,
ontstaat mals brood met een volle smaak

het is gemaakt van pure, liefst duurzaam
geproduceerde ingrediënten. Deze bevatten
hun volledige voedingswaarde. Het voornaamste ingrediënt van brood is meel.

Meer smaak

In volkorenmeel zitten álle delen van de

De ambachtelijke bakker maakt elke ochtend

graankorrel. Volkorenbrood is dan ook het

vers brood. Hij let op smaak, gezondheid, de

gezondst. De meel voor tarwebrood bevat

juiste structuur en variatie. Van oorsprong

alleen bloem (de meelkern) en zemelen,

is brood een eenvoudig product van meel,

terwijl voor witbrood enkel bloem de basis

zout, water en gist. Bij desembrood wordt

is. Meergranenbrood bevat korreldeeltjes

de gist deels of zelfs geheel vervangen door

van verschillende graansoorten.

desem, net als eeuwen geleden. Uw bakker
blijft dus altijd dicht bij de basis. Want

Dwarsdoorsnede graankorrel
2.

alleen zo ontstaat mals brood met een volle
smaak. Desembrood droogt wel iets sneller
uit. Voor u een goed teken, want dat is het
natuurlijke verouderingsproces.

1.
3.

Beleg bewust
Bevlogen bakkers streven naar brood dat
ook de moeite waard is zónder beleg.
De versheid, pure ingrediënten en het lang

1. MEELKERN (het binnenste)
Vooral koolhydraat en eiwit
2. ZEMEL (vliesje)
Vooral voedingsvezel, vitaminen en mineralen
3. KIEM
Vooral goede vetten, vitaminen en mineralen

zamere productieproces maken dit mogelijk,
maar ook toevoegingen als vruchten, zaden
of noten. Wilt u toch beleggen, snij dan
dikke sneetjes brood. Dat bespaart beleg
en dus calorieën. Eet smakelijk!

DE BELANGRIJKSTE
VOEDINGSSTOFFEN VAN
VOLKORENBROOD
- KOOLHYDRATEN (zetmeel). Geven
energie. Wie gezond eet, haalt 40 tot
70% van zijn energie uit koolhydraten.
- EIWITTEN. Bouwstof voor lichaamscellen.
Huid, spieren, botten, bloed en organen
zijn opgebouwd uit eiwitten.
- JODIUM. Voor een goede werking van
de schildklier. Dankzij speciaal bakkerszout zorgt brood voor ongeveer 50% van
de jodiuminname van de gemiddelde
Nederlander.
- IJZER. Tip voor mensen met ijzertekort
(bloedarmoede): eet fruit of drink
vruchtensap bij de broodmaaltijd.
Vitamine C bevordert de ijzeropname.
- VEZELS. Goed voor darmwerking,
cholesterolgehalte, gezond gewicht.
Verkleinen tevens de kans op hart- en
vaatziekten.
- VITAMINEN. Vooral vitamine B1, B2, B3,
B6 en B11 (foliumzuur).
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EERLIJK
en echt
Weten wat u eet? Heel eenvoudig: de ambachtelijke bakker
vertelt het u. Hij gebruikt immers eerlijke en echte ingrediënten.
Elke dag vers en dus het allerlekkerst. Een goed verhaal!

Superieur
 zacht fruit
Elk seizoen gezonde smaaksensaties!
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VAN DECORATIEF FRAMBOOSJE TOT RIJK GEVULDE
VRUCHTENSCHELP: HET FRUIT VAN DE AMBACHTELIJKE
(BANKET)BAKKER IS ALTIJD KLEURIG, ZACHT EN VOORAL 
SMAAKVOL. KWESTIE VAN SELECTEREN OP KWALITEIT EN
DIRECT VERWERKEN. ZO KRIJGT U ÓÓK DE VITAMINEN!
Banket en zacht fruit versterken elkaar als

Late pluk, snelle verwerking

yin en yang. De populaire combinatie komt

Alle zachte fruitsoorten die uw bakker
inkoopt, verwerkt hij vrijwel direct in zijn

echter pas tot zijn recht als de verschillen in
smaak en ‘bite’ goed zijn te onderscheiden.

Van eigen dorp tot Chili

producten. Mede dankzij de ultrakorte

Versheid is dus vereist, zowel van het fruit

In zijn eigen regio kent hij de adressen

tijd tussen oogst en consumptie onder-

als van het gehele eindproduct. Dat is meteen

van de betere fruittelers, waar hij in het

scheidt de bakker zich zo sterk. Fruit dat

de uitdaging: fruit is een seizoensproduct.

seizoen lekker vaak langskomt voor kleine

is bestemd voor langere productietijden

Gelukkig is vers kwaliteitsfruit tegenwoordig

hoeveelheden. De rest van het jaar winkelt

wordt doorgaans namelijk te groen geplukt.

het hele jaar door verkrijgbaar. Je moet er

de (banket)bakker bij de vele kassen die

Hierdoor is het harder, krijgt het minder

alleen soms iets beter naar zoeken.

Nederland rijk is. Voor de fruitsoorten die

kleur en vormt het minder natuurlijke

De ambachtelijke (banket)bakker doet dat.

niet of alleen tijdelijk regionaal verkrijgbaar

suikers en mineralen.

zijn, heeft uw bakker zijn fruitspecialist.
Die weet altijd waar de mooiste fruitrassen

De ambachtelijke banketbakker gebruikt

tegen de beste prijzen voorhanden zijn. Zo

fruit dat natuurlijk is uitgerijpt. Smaak,

FINISHING TOUCH

kunnen bosbessen de ene week uit Kenia

kleur, zachtheid én voedingswaarden zijn

De gelei op fruitgebak zorgt ervoor dat
de vruchten hun kleur en smaak langer
behouden. Aangezien de bakker zijn lekkers
elke dag vers maakt, is dit vaak niet nodig.
In de andere gevallen volstaat slechts een
dun laagje. En dit bevat een minimale
hoeveelheid suiker en bindmiddel.
Alles voor de beleving van écht vers fruit!

komen en de andere week rechtstreeks uit

volledig ontwikkeld. U krijgt dus tevens

Chili. Over de belasting van het milieu hoeft

vitaminen binnen. Zo wordt iedereen

de bakker in ieder geval geen schuldgevoel

éxtra vrolijk van deze kleurrijke smaak-

te krijgen: het ’s winters warm stoken van

bommetjes. Het hele jaar door!

kassen in Nederland is per saldo vaak
milieuonvriendelijker dan het invliegen
van fruit. Kwaliteit is grenzeloos!
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‘Bake my Day is een ovenheerlijke bakwedstrijd
voor een breed publiek’

Het
talent
van
thuisbakkers
Nieuw bakprogramma van NET5
is ode aan het ambacht

BAKKEN IS HOT! EN WIE ER WEINIG VOOR VOELT OM ZELF DE HANDEN IN
HET DEEG TE STEKEN, KAN ALTIJD NOG NAAR GETALENTEERDE THUISBAKKERS
OP TELEVISIE KIJKEN. NAAR HET PROGRAMMA BAKE MY DAY BIJVOORBEELD,
DAT VANAF 7 APRIL DAGELIJKS OP NET5 TE ZIEN IS.
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Fotografie: Maureen Barkey
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Presentatoren Hidde de Brabander en Vicky Littlejohn.

In het TV-programma Bake my Day gaan
elke week zes amateurbanketbakkers een
smakelijke strijd met elkaar aan. Ze maken
hun eigen lievelingsgerecht of bereiden in

Presentatoren en juryleden

Samen met mede-presentator Vicky Little-

slechts een half uur tijd iets lekkers voor

Patissier Hidde de Brabander is een van de

john buigt hij zich over de creaties van de

een bekende Nederlander, die ‘toevallig’

twee juryleden en presentatoren van het

amateurbakkers. Vicky is secretaris van het

op de stoep staat. Soms kunnen ze zich op

programma. In het verleden ontfermde hij

Nederlands Patisserie Team en directeur

een opdracht voorbereiden, een andere

zich over al het zoete in sterrenrestaurants

van het Bakery Institute in Zaandam, een

keer is de taak die wacht een volslagen

als Parkheuvel en De Librije. Inmiddels is

vernieuwende opleiding gevestigd in een oude

verrassing. Allerlei verschillende banket-

hij eigenaar van zijn eigen label Dreams

fabriek van Verkade, waar het programma

producten en vaktechnieken passeren de

of Magnolia. “Natuurlijk is het spannend

ook wordt opgenomen. “Bake my Day is een

revue: van torens van profiteroles tot

om op televisie te debuteren”, vertelt hij.

ode aan het ambacht van de banketbakker”,

kleurige macarons, van hartige taarten tot

“Maar het blijkt een fantastische manier

aldus Vicky. “Het is een gezellige, gemoede-

tongstrelende friandises of een bruidstaart

om kennis over ons prachtige vak over te

lijke, ovenheerlijke bakwedstrijd geworden

van drie verdiepingen. Aan het einde van

dragen. Banket bakken is zoveel meer

voor een breed publiek. Vakmensen zullen

iedere week blijft er één finalist over. In de

dan een mix opentrekken of een cupcake

het waarderen om de blik op hun vakgebied

zesde en laatste week strijden deze vijf

uit de oven toveren!” Hidde waakt ervoor

en thuisbakkers krijgen de kriebels om zelf

weekwinnaars tegen elkaar om de titel

dat er niet één halffabrikaat op de set

de keuken in te duiken. Bovendien ziet de

‘Beste amateurbanketchef van Nederland’.

verschijnt. “Lekkere dingen bak je met

kijker dat banketbakken een écht vak is,

pure grondstoffen. Dat is de basis van

dat je niet zomaar beheerst. Het is gewoon

het ambacht, daarmee onderscheiden we

een heerlijk programma om naar te kijken,

ons als vakmensen.”

boordevol emoties.” Moeten de producten
vooral l ekker zijn of er bovenal prachtig

Vooral de tijdsdruk is een spannende factor

uitzien? Hidde lacht: “De allerbeste creaties

in het programma. Hidde is streng en leert

zijn een gouden combinatie van die twee.”

de deelnemers dat produceren binnen een
bepaalde tijd nu eenmaal hoort bij het vak.
Wie dat niet kan, is geen goede banketbakker.

Bake my Day is vanaf 7 april zes weken lang iedere
werkdag om 19.55 uur te zien op NET5.
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Brood, banket en chocolade zijn prachtige producten,
waarover iedereen wel iets weet te vertellen.
Maar: wat is nu waarheid? In deze rubriek leggen
wij u feiten en fabels voor. Twijfelt u aan uw brood- of
banketkennis? Stel uw vragen aan de bakker!

feit
of fabel ?

Is wit uitgeslagen
chocolade
‘over de datum’?
temperatuurverschillen. Als de chocolade te warm is geweest,

IS SPELTBROOD
BETER DAN
TARWEBROOD?

is het bestanddeel cacaoboter aan de oppervlakte gesmolten

Toch krijgen sommige mensen van tarwebrood darmklachten en

én weer afgekoeld. Als de chocolade te koud is geweest, is door

van speltbrood niet. Over de oorzaak hiervan zijn de geleerden het

condensvorming een klein beetje suiker opgelost en daarna

nog niet eens. Per speltsoort reageren mensen ook weer anders.

weer gestold. Beide processen leiden tot kristallisatie, met als

Bovendien kan tarwebrood ook andere ingrediënten bevatten die

resultaat een witte uitslag. De chocolade is nog eetbaar, maar

allergische reacties veroorzaken, zoals koemelk en suiker. En anders

de structuur is korrelig geworden en de smaak verminderd.

om worden er zelfs tarwegluten aan speltbrood toegevoegd.

De chocolade lekkernijen van uw banketbakker zijn hiervoor

Dat spelt meer voedingsstoffen of betere verteerbaarheid dan

minder gevoelig. Door voorkristallisatie (het ambachtelijke

tarwe zou hebben is nooit bewezen. Feit is wel dat spelt, net als

tempereren) zorgt de banketbakker dat suiker- en vetkristallen

tarwe, gluten bevat en dus niet geschikt is voor mensen met

beter ingesloten raken. Hierdoor krijgt de chocolade tevens

coeliakie. Om erachter te komen waarmee uw lichaam moeite

een mooie glans, krokante bite en geeft het een romig gevoel

heeft, kunt zelf tests doen (als ik nu dit eet, hoe reageer ik dan)

in de mond. Vakwerk!

of hulp zoeken van een diëtist. Uw bakker vertelt u graag wat hij

Had u zich zó verheugd op dat ene stukje chocola dat u speciaal
had bewaard, is het bedekt met witte uitslag of spikkeltjes!
Dat heeft niets te maken met de houdbaarheid, maar met

Spelt en tarwe zijn
broertjes. Ze lijken
dus erg veel op elkaar.

in zijn broden verwerkt.

BEWAARTIP
De kans op witte uitslag op chocolade minimaliseert u door het
droog en donker te bewaren bij een temperatuur tussen de 16 en 20 °C.
Of door het lekker op te eten!

DAAROM GLUTEN
Gluten is een eiwit dat voorkomt in granen als tarwe, rogge, gerst en spelt.
Mede dankzij gluten krijgt brood volume en structuur. Zonder gluten zou het
een soort platte cake worden. Bent u overgevoelig voor gluten? Vraag uw
(banket)bakker om alternatieven.

Peter Bienefelt
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van
de
meester
Peter Bienefelt is een van de vier Meesters Boulanger
in Nederland. Hiermee heeft hij de hoogste waardering
voor het ambacht op zak. De Meestertitel is er
namelijk alleen voor de állerbesten. Ons land kent
ook twee Meesters Patissier. In deze rubriek d
 elen de
Meesters hun kennis en ervaring. Het liefst natuurlijk
over iets wat ze zelf bijzonder lekker vinden…

‘Van
d
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r
b
m
e
s
e
d
!’
 blijf je snoepen

Zuur?
Een desembrood hoeft beslist niet zuur van
smaak te zijn. Duitse bakkers kiezen ervoor
in hun (zuur)desembroden relatief veel rogge
te gebruiken en de degen te laten rijzen op
lage temperaturen. Zo komen er meer azijn
zuren vrij. Bij rijzen op hogere temperaturen
komen hier melkzuren bij, die een veel

DESEMBROOD ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE
BRODEN DOOR EEN WAT GROVERE EN VASTERE
STRUCTUUR, MEER ‘BITE’ EN EEN HEERLIJK KROKANTE
KORST. MEESTER BOULANGER PETER BIENEFELT KAN
ER BIJNA NIET VAN AFBLIJVEN.

zoetere smaak aan het brood geven. Uw eigen
bakker kiest daarom meestal voor hogere
temperaturen: deze smaak wordt het meest
gewaardeerd in Nederland.
Het lekkerst is het om desembrood meteen
op te eten. Overgebleven brood kunt u het
beste in plastic bewaren en ook zo invriezen.
Na enkele minuten in een goed hete oven

Desembrood wordt voornamelijk van tarwe

en het brood zijn volume en smaak geven.

gemaakt en combineert goed met andere

Het bakken van desembrood kost veel tijd.

graansoorten als rogge, haver en spelt. Naast

De bakker besteedt minimaal acht en soms

een beetje zout en veel water is de desem-

wel vierentwintig uur aan het deeg. Het deeg

cultuur het belangrijkste ingrediënt. Deze

moet rijpen tot het luchtig is. Je voelt in deze

desemcultuur geeft een natuurlijke gisting

fase aan alles dat er hard gewerkt wordt door

aan deeg, zodat het brood luchtig en goed

de verschillende ingrediënten! Als het deeg

verteerbaar wordt. Vaak wordt de desem-

klaar is, wordt het op de stenen vloer van de

cultuur opgestart vanuit vruchtenzuren,

oven in ongeveer 45 minuten gebakken. Hier

die koolzuurgas ontwikkelen in het deeg

krijgt het brood zijn stoere, ruwe uiterlijk.

keert de krokante korst terug.

Peter Bienefelt is dol op desembrood
en eet dit het liefst de hele dag door.
“Desembrood is uniek in al zijn facetten.
Het zijn stoere broden met veel karakter en
smaak. Het is brood dat perfect past bij een
stevig ontbijt en de lunch, maar dat eigenlijk
ook niet mag ontbreken bij de borrel.
Met desem kun je echt alle kanten op.”
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HISTORISCH

lekker

Pasen:
een nieuw
begin
LENTEDAGEN DIE STRALEND
AANBREKEN, KROKUSSEN DIE
OPENBARSTEN EN DE EERSTE LAMMETJES
DIE DOOR DE WEI DARTELEN. RONDOM PASEN
SMAAKT ALLES NAAR VOORJAAR. OOK BIJ DE
AMBACHTELIJKE BAKKER! BROOD EN BANKET
SPELEN AL SINDS JAAR EN DAG EEN BIJZONDERE
ROL RONDOM DE VIERING VAN PASEN.
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Palmpasen
Kent u ze? De broodhaantjes van de bakker,
met een krent als oog of enkele gekleurde
snoepjes als versiering? Ze stammen af
van de rijke Palmpasentakken, waarmee
mensen in vroegere tijden aan het einde
van de vastenperiode de straten opgingen.
Achter iedere Palmpasenstok schuilt een
Het woord ‘Pasen’ stamt af van het Syrisch-

eigen verhaal. Omdat mensen vroeger

Arabische ‘Passah’, wat dansen, springen

lang niet altijd konden lezen of schrijven,

of huppelen betekent. Pasen is dan ook

moesten zij het hebben van beelden of

niet alleen een christelijk feest rondom de

traditionele gebruiken. De bakker was

opstanding van Christus, maar daarnaast

eigenlijk - naast de dominee of priester -

altijd een lentefeest ter ere van de zon

degene die het Paasevangelie vertelde

geweest. En bij een feest hoort iets lekkers.

door middel van de symboliek in zijn

We brunchen uitgebreid met familieleden,

lekkernijen. Omdat een bakkerij van

versieren chocolade eieren en maken wellicht

vader op zoon werd overgedragen, werd

van broodhaantjes nog een palmpasenstok.

Paashaas

blindelings vertrouwd op hun overdracht

De Paashaas vinden we al terug in de oud-

van tradities en verhalen.

Vruchtbaarheid

heid. De haas was het symbool van de maan,

Al in de achttiende eeuw was het de

die de datum bepaalde voor het Paasfeest.

gewoonte om Paasbroden, gemaakt van de

Over de Paashaas bestaat een aardige

fijnste tarwebloem, te schenken aan familie

legende. Hij zou van oorsprong een grote

en vrienden. Kinderen ontvingen vaak

vogel zijn geweest, die toebehoorde aan

Paasmannetjes of Paasdieren in een

de godin Eostre. Niemand weet waarom,

broodvorm, waarin een ei was verwerkt.

maar op een kwade dag ontstak Eostre in

Aan de christelijke rituelen van Pasen zijn

woede en veranderde de vogel in een haas.

op veel plaatsen en manieren symbolen

Dat zou verklaren waarom de Paashaas

van vruchtbaarheid toegevoegd. Dit gebeurt

elk voorjaar weer nesten bouwt en deze

bijvoorbeeld in de vorm van eieren. Pasen

vult met eieren.

is voor veel mensen symbool gaan staan
voor nieuw leven, een nieuw begin.

PAASBROOD
Rondom Pasen ligt het paasbrood weer in
de bakkerswinkel: heerlijk zacht rozijnenbrood met zuidvruchten, noten en natuurlijk
echte roomboter amandelspijs. Het zoete
brood vormt op de brunchtafel een mooie
combinatie met hartige, belegde broodjes.
Een goed paasbrood is bereid met roomboter en daardoor zeker twee weken te
bewaren. Verpak het in plastic en bewaar
het op een donkere plaats. Als u er zo
lang vanaf kunt blijven tenminste…

PRACHT
14 VAK!

NA EEN SPANNENDE STRIJD
WON ROSANNE BUITENHUIS
DE GOUDEN GARD 2013,
DE PRESTIGIEUZE WEDSTRIJD
VOOR JONG PATISSERIETALENT.
HAAR DROOM: OOIT EEN
EIGEN PATISSERIE OPENEN.

Winnares ‘Gouden Gard’
over het bakkersvak:
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BAKWERK

Ze was al halverwege de kappersopleiding
toen ze tóch de switch naar het banketbakkersvak maakte. “Dit is het gewoon
helemaal!” vertelt Rosanne enthousiast.
“In de patisserie kun je al je creativiteit kwijt,
zowel qua vormgeving als met smaken.”
Tijdens de wedstrijd om de Gouden Gard
moeten alle kandidaten in zeven uur tijd

VAKSCHOOL WAGENINGEN

drie soorten f riandises, twee bonbons, drie
marsepeinfiguren, twee identieke desserttaarten en een showstuk maken. “Het wordt
gewaardeerd als je je vrijheid benut. Zo
verwerkte ik Japanse vruchten als calamansi
en yuzu in mijn bonbons. Dat viel letterlijk
goed in de smaak bij de vakjury.”

Less is more
MBO niveau 3 af en gaat daarna voor

Een toekomst
vól smaak!

niveau 4. Uiteindelijk wil ze haar eigen

Zoek jij een uitdagende (MBO)opleiding

winkel starten. “Met mooie, strakke

en kies je voor een vak vol smaak en

producten, zoals je die vooral ziet in de

innovatie? Check dan de (banket)bakkers-

Franse patisserie. Less is more, met van

opleidingen van het ROC bij jou in de

binnen een pure smaakverrassing!”

buurt! Ons land telt meer dan twintig

De 23-jarige Hoofddorpse rondt dit jaar

ROC’s waar opleidingen tot brood- en
Tijdens de opleiding leren patisserietalenten

banketbakker worden gegeven. Daarnaast

ambachtelijke kneepjes te combineren

is het mogelijk een ondernemersopleiding

met nieuwe technieken en smaken. Iedere

te volgen. In de bakkersbranche ben je

leerling kan zijn eigen stijl ontwikkelen.

bezig met een uitdagend, creatief en am-

En, zoals Rosanne, voor mooie verrassingen

bachtelijk beroep. Een vak om trots op te

komen te staan. Traditiegetrouw mogen

zijn, met allerlei specialismen en functies.

de winnaars van de Gouden, Zilveren en

Belangstelling? Neem dan contact op met

Bronzen Gard samen bijvoorbeeld de Moeder-

het ROC in de buurt!

dagtaart voor prinses Beatrix maken.

Een van de bekendste bakkerijopleidingen
van Nederland is de Vakschool Wageningen
(Rijn IJssel). Net als in de opleidingen op
andere ROC’s gaat het hier om sfeer,
beleven, genieten, proeven. Al je zintuigen
staan op scherp en wat je doet, is altijd
boven verwachting. In Wageningen varieert
het opleidingsaanbod van uitvoerend
bakker (BBL en BOL niveau 2) tot zelfstandig werkend brood- of banket
bakker (BBL en BOL niveau 3). En van
Patissier (BBL niveau 4) tot leidinggevende
of ondernemer (BOL niveau 4).

BAKERY INSTITUTE
SCHOLING VOOR PROF
EN HOBBYIST!
Een eendaagse cursus Zoete zaligheden,
een driedaagse training Dessertpatisserie,
een negenweekse opleiding Boulangerie...
Het Bakery Institute in Zaandam biedt
volop lesmogelijkheden voor carrière
switchers, thuisbakkers en professionals!
Bekijk het nieuwe lesprogramma op
www.bakeryinstitute.nl.

SMAKELIJK
ETEN!
Met dank aan:
Janny van der Heijden

IN DE ITALIAANSE
KEUKEN WORDT
BROOD NIET WEG
GEGOOID, MAAR
VERWERKT TOT EEN
HEERLIJKE SALADE MET
DE NAAM P
 ANZANELLA.
DE BROODBLOKJES
KUNNEN OOK IN EEN
KOEKENPAN MET
ANTI-AANBAKLAAG
KNAPPERIG WORDEN
GEBAKKEN.

Ciabatta-broodsalade

met gerookte forel
Ingrediënten voor een heerlijk
broodrecept voor twee personen

Bereidingswijze

- een halve grote ciabatta of

olijfolie en grill de broodblokjes onder de hete grill van de oven (zo nu en dan omschudden)

één klein ciabattabroodje

Snijd de ciabatta eerst in dikke plakken en dan in grote blokken. Bedruppel ze met
in enkele minuten goudkleurig. Laat ze uitdampen op keukenpapier. Verdeel de forel

- olijfolie

filets in ongelijke stukken. Halveer de avocado en verwijder de pit en schil. Snijd het

- 1 pakje gerookte forelfilets

vruchtvlees in plakken en besprenkel met citroensap. Neem de muntblaadjes van de

- 1 avocado

takjes en hak ze grof. Was en halveer de kerstomaatjes. Snijd het lente-uitje in smalle

- citroensap

ringetjes. Klop anderhalve eetlepel olijfolie met één of twee theelepels citroensap en

- enkele takjes munt

meng hier de rucolablaadjes, munt, ui-ringetjes en tomaten door. Voeg dan de stukjes

- enkele kerstomaatjes

forel, plakken avocado en broodblokjes toe en meng luchtig. Verdeel over 2 borden,

- 1 lente-uitje

bestrooi met versgemalen peper en serveer.

- 40 gram rucola
- peper

smakelijk eten!

Dit magazine wordt u aangeboden door
uw ambachtelijke (banket)bakker

