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COLOFON
Bakwerk is een uitgave van uw

December

De geur van versgebakken brood staat samen met de geur van koffie en die
van pas gemaaid gras in de top drie van lekkerste geuren die mensen kennen.
Maar weet u wat ik ook zo fantastisch vind ruiken? Versgebakken speculaas…
Zodra die specifieke geur van kruiden en specerijen weer door onze bakkerij
dwarrelt, weten we: het is zover. December komt eraan en dat betekent keíhard
werken, maar ook zóveel fantastisch mooie producten maken!
Ik denk dat niet veel landen zoveel traditionele bakkersproducten in één
maand kennen als Nederland. Sinterklaas is toch geen heerlijk avondje zonder
op z’n minst een handvol kruidnoten en een letter van chocolade. Kerst kan
haast niet zonder een kerststol op de ontbijttafel of een boterletter bij de koffie.
En dan Oud & Nieuw. Is er weleens een jaar voorbij gegaan dat u geen enkele
oliebol of appelbeignet heeft gegeten? De producten van de ambachtelijke bakker
horen er gewoon bij in de decembermaand. En daar zij wij heel trots op!

ambachtelijke (banket)bakker
in samenwerking met de Stichting
Ambachtelijke Bakkerij.
Bakwerk verschijnt viermaal
per jaar. 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, die hieraan
vrijwillig meebetalen.

Gerbrandyweg 8
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 088 - 666 9 333
Fax 0182 - 69 30 69
info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
	www.twitter.com/
Bakkerijambacht
	www.facebook.com/
Bakkerijambacht
Redactiecommissie

Daarom gaan we ook de komende maanden weer onze uiterste best doen.
Niemand krijgt vrij en voor nachtwerk draaien wij onze hand niet om.
We staan er: voor u! En heeft u speciale wensen of verzoeken? Schroom niet
ons ernaar te vragen. We denken graag met u mee.

Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Sandra Wewer
Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land
Fotografie (met dank aan)
Brood.net

Namens al mijn collega’s wens ik u een héérlijke decembermaand!

Grafische vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,

Sfeervolle groeten,
uw ambachtelijke bakker

Alphen aan den Rijn

© 2017 Stichting Ambachtelijke
Bakkerij
ISSN: 2352 - 3557

Dit magazine wordt u aangeboden namens uw ambachtelijke bakker. Wij delen in deze verhalen met plezier onze
kennis met u. Passie, vakmanschap en bewuste keuzes voor werkwijzen en ingrediënten: daar draait het bij ons om.
Heel graag vertellen wij wat wij doen en waarom. En voor wie? Dat moge duidelijk zijn: elke dag weer voor u natuurlijk!

Overname van informatie en artikelen is,
zowel in print als digitaal, uitsluitend
toegestaan voor deelnemende bedrijven
aan de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.
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Kruidnoten!
OVER EEN KLEINE GREEP IN DE ZAK VAN SINTERKLAAS
HOEF JE JE NIET SCHULDIG TE VOELEN. KRUIDNOTEN
BEVATTEN ONGEVEER 110 CALORIEËN PER 25 GRAM.
DIT ZIJN CIRCA VIJFTIEN TOT TWINTIG KRUIDNOTEN.
DAT WORDT EEN HEERLIJK AVONDJE!
Het strooien van pepernoten is van

Pepernoten worden al eeuwenlang

oudsher een symbool van vruchtbaarheid.

gebakken, maar waren oorspronkelijk

Het verwijst naar de boer die zijn akker

een vrij exclusieve traktatie. De specerijen

met zaad bestrooit. Het is te vergelijken

die hiervoor werden gebruikt, zoals

met het strooien van rijst of confetti op

peper en honing, waren namelijk zeer

een bruiloft. Maar wat kan ons het schelen

kostbaar. Door toedoen van de Verenigde

waar die traditie vandaan komt? Als er maar

Oost-Indische Compagnie (VOC) werden

gestrooid wordt! Pepernoten zijn overigens

vanaf de zeventiende eeuw specerijen als

beslist geen kruidnoten. Pepernoten

peper, nootmuskaat, kaneel, gember en

worden gemaakt van hetzelfde deeg als

kruidnagels steeds meer gemeengoed in

taaitaai. Je bakker maakt het deeg van

Nederland. In die periode ontstonden

roggemeel en vermengt dit met een beetje

ook de speculaaskruiden. Sinds de

anijs. Het resultaat is een vierkant dobbel

negentiende eeuw staan er recepten voor

steentje van peperkoek met een anijs

kruidnoten in receptenboeken. En waarom

achtige smaak. Kruidnoten zijn de brosse

deze nou zo hard zijn? Dan kun je er

variant, gemaakt met speculaaskruiden.

tenminste goed mee rondstrooien!

Pepernoten en kruidnoten kun je beter niet bij elkaar bewaren. Samen in een trommel worden de peper
noten hard en kruidnootjes taai, waardoor ze hun lekkere karakteristieke eigenschappen verliezen.

Gevulde
kruidnoten
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
150 g zachte boter of margarine
1 pak mix voor speculaas (400 g)
80 g gewelde abrikozen
25 g gepelde pistachenootjes
(ongezouten)
2 bolletjes gember

BEREIDINGSWIJZE:
Oven voorverwarmen op 175°C of gas
ovenstand 3. In keukenmachine of met
mixer boter mengen met twee eetlepels
water en mix voor speculaas. Deeg met
handen tot bal kneden. Abrikozen,
pistachenoten en gember in keuken
machine tot pasta mengen. Deeg in circa
25 balletjes (walnootgrootte) verdelen.
Met de duim een holte in elk bolletje
drukken. Holtes vullen met abrikozen
mengsel. Deeg rond vulling dichtvouwen.
Bakplaat bekleden met bakpapier en
gevulde pepernoten erop leggen. Kruid
noten in midden van oven in 15-20 minuten
goudbruin bakken. Laten afkoelen.
Lekker met een kopje espresso!
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SPECULAASKRUIDEN BESTAAN UIT EEN MENGSEL VAN KANEEL, NOOT
MUSKAAT, KRUIDNAGEL, GEMBERPOEDER, KARDEMOM EN WITTE PEPER.
SOMS WORDT OOK ANIJS, KORIANDERZAAD OF FOELIE TOEGEVOEGD.
AANVANKELIJK WAREN S
 PECULAASKRUIDEN ZEER KOSTBAAR.
PAS MET DE KOMST VAN DE VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
KWAMEN DE SPECERIJEN IN DE ZESTIENDE EN Z
 EVENTIENDE EEUW IN
GROTE H
 OEVEELHEDEN BESCHIKBAAR.

Eeuwenlang werden speculaasjes gemaakt
met behulp van koekplanken. De vormen
hadden een bijzondere betekenis. In vroeger
tijden stond Sint Nicolaas bekend als bescherm
heilige van het huwelijk. Rondom zijn
naamdag, middenin de winter, werden
Sinterklaasmarkten georganiseerd waarop
huwbare jongens en meisjes e lkaar opzochten.
Op deze markten k
 onden zij speculaas
poppen versieren met glazuur, snoepjes of
amandelen. Als een jongen een bepaald
meisje erg leuk vond, gaf hij haar zijn
opgetuigde speculaaspop cadeau. Hier komt
de term ‘iemand versieren’ vandaan. Daarna
werd het pas echt spannend. De jongen moest
hierna namelijk bij het meisje en haar
ouders thuis op de koffie komen. Kreeg hij
bij zijn kopje koffie het hoofd van zijn
speculaaspop terug, dan zat de jongen
gebakken en lag een relatie met het meisje
van zijn keuze in het verschiet. Kreeg hij
echter de benen van de pop, dan moest
hij letterlijk en figuurlijk de benen nemen.
Het meisje en/of haar familie moesten klaar
blijkelijk niets van hem hebben. Je bakker
maakt zich hierover niet z enuwachtig.
Hij bakt deze dagen speculaas in overvloed!

Speculaas
crumble
INGREDIËNTEN
(VOOR 4-6 PERSONEN):
2 appels
1 peer
50 gram rozijnen
50 gram amandelspijs
75 gram boter
100 gram bloem
80 gram suiker
snuf zout
1 eetlepel speculaaskruiden

BEREIDINGSWIJZE:
Schil de appels en peer en snijd deze in
blokjes. Maak kleine stukjes van de
amandelspijs en voeg deze samen met
de rozijnen toe aan het appel-peer
mengsel. Hussel dit allemaal door elkaar
en stort het in een ovenschaal. Maak in
een andere kom het deeg voor de kruimel
laag. Doe boter, bloem, suiker, zout en
speculaaskruiden tegelijk in de kom en
kneed dit tot een kruimelig deeg. Het kan

met de hand of met een mixer. Strooi de
kruimels over de vulling en zorg dat het
redelijk gelijk is verdeeld. Bak de speculaas
crumble in 30 minuten op 200°C. 
Het perfecte dessert voor Sinterklaasavond!
Je kunt de crumble zowel warm als koud
serveren of eventueel vlak voor het
opdienen nog even opwarmen in de oven.

WIL JIJ WETEN HOE JE
BAKKER GEVULD SPECULAAS
MAAKT? BEKIJK DAN
DIT FILMPJE!
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4. Er ontstaat een mooi stevig deeg. Hieraan
worden op het laatst de speculaaskruiden
toegevoegd, die goed door het deeg
worden gekneed. Sommige bakkers zeven
de kruiden op voorhand al door de bloem,
waardoor het ook goed wordt gemengd.

1. Speculaas wordt gemaakt van bloem,
boter, ei, basterdsuiker en speculaaskruiden.

7. Het deeg wordt op de met bloem
bestrooide werkbank uitgerold met een
deegroller. Je bakker steekt er dan bijvoor
beeld een rondje uit, dat de bodem wordt
van een s peculaastaart.

5. Het deeg wordt in plastic verpakt in de
koeling gezet, zodat het stevig genoeg wordt
om het te kunnen uitrollen.
2. Van basterdsuiker en boter maakt je bakker
een mengsel, waaraan hij voorzichtig het ei
toevoegt.

3. Als het ei goed is opgenomen door de
suiker en boter, wordt de bloem toegevoegd.

8. De taartbodem wordt voorzien van
amandelspijs. Daarop komt een deksel van
speculaasdeeg. Deze wordt afgestreken met
ei, om mooi glanzend uit de oven te komen.

6. Terwijl het deeg in de koeling staat, mengt
de b
 akker amandelspijs met een klein beetje
water in de mixer. Zo wordt het spijs soepel
en spuitbaar, zonder uit te drogen. Sommige
bakkers voegen een klein beetje citroen en
ei toe. Hierna gaat het spijs in een spuitzak.
Amandelspijs kan ook worden uitgerold in
plaats van gespoten. Dat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer de bakker gevuld speculaas in
plakken maakt. Ook dan moet het spijs eerst
even soepel worden gemaakt in de mixer.

9. Op de bovenkant van de taart strooit de
bakker natuurlijk amandelschaafsel. Dat hoort
bij gevuld speculaas! De taart gaat circa 20
tot 25 minuten in de oven en wordt gebakken
op ongeveer 200°C.
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HEERLIJK
AVONDJE…
MARSEPEIN, PEPERNOTEN, SPECULAAS, BORSTPLAAT, TAAITAAI
EN CHOCOLADELETTERS: ZE HOREN AL VAN OUDSHER BIJ ONS
HEERLIJK AVONDJE OP 5 DECEMBER. JE BAKKER HEEFT HET ER
MAAR DRUK MEE DEZE MAANDEN! AL ZIJN SINTERKLAASPRODUCTEN
WORDEN MET VEEL ZORG EN TOEWIJDING BEREID. WANT STIEKEM
VINDT JE BAKKER DIT ZELF OOK EEN HEEL LEUKE TIJD.

Borstplaat
Lekker vanwege de knapperige buitenkant
en zijn suikerzoete, zachte binnenkant.
Borstplaat wordt gemaakt van room,

Marsepein

kristalsuiker en poedersuiker. Soms wordt
hieraan een smaakje toegevoegd, zoals
hazelnoot (voor lichtbruine borstplaat),

Marsepein wordt gemaakt van amandelen

vanille (voor witte borstplaat) of cacao

en suiker. Een (banket)bakker gebruikt twee

(voor de donkere borstplaat). Ook allerlei

delen amandelen en één deel suiker voor

andere smaken, zoals mokka, pistache,

zijn recepten. Soms maakt hij marsepein

Taaitaai

advocaat of vruchtensmaken, kunnen
tijdens de bereiding worden toegevoegd.

van één deel amandelen en één deel suiker.
De marsepein wordt dan fijner van structuur

Sommige smaakextracten worden mee

Taaitaai wordt gemaakt van bloem,

en is heel geschikt voor het maken van

gekookt, andere worden door het mengsel



speculaaskruiden, honing, anijs, kruid

decoraties of figuurtjes. De kwaliteit van

geroerd zodra het van het vuur is.

nagel, bakpoeder en stroop. Hiermee lijkt

marsepein kan erg uiteenlopen. Dit heeft

de koek op speculaas, maar hij is zachter

te maken met de verhouding tussen de

en – zoals de naam al aangeeft – taai.

amandelen en suiker, maar ook met de

Taaitaai is niet bros zoals speculaas,

kwaliteit van de gebruikte amandelen.

maar vereist zelfs enige trekkracht om

Soms worden er zelfs niet eens amandelen,

een hap te kunnen nemen. Taaitaai wordt

maar bijvoorbeeld witte bonen gebruikt om

meestal in de vorm van figuren gebakken.

marsepein te maken. Je kunt je voorstellen

Vaak stelt het figuur de goedheiligman

dat dat heel anders smaakt. Witte bonen

zelf voor of één van zijn pieten.

komen er bij de ambachtelijke bakker niet in!
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WIL JIJ WETEN HOE
DE AMBACHTELIJKE BAKKER
CHOCOLADELETTERS
MAAKT? BEKIJK DAN
DIT FILMPJE!

Sinterklaas
muffins
INGREDIËNTEN
(VOOR 12 STUKS):

Boterletters
Boterletters of roomboter amandelstaven
worden gemaakt van bladerdeeg en amandelspijs. Je vindt ze in allerlei soorten en maten
en vooral ook in heel veel verschillende

Chocoladeletters

kwaliteiten. Een (banket)bakker gebruikt
eerlijke, zuivere grondstoffen voor zijn

Een Sinterklaasfeest is niet compleet

producten. Zijn amandelspijs is gemaakt van



zonder chocoladeletters. De chocoladeletter

echte, goede amandelen en kent de juiste

is ontstaan rond 1900. Lang voor die tijd

verhouding tussen amandelen en suiker.

bestonden er in Nederland ook al eetbare

Bovendien is zijn bladerdeeg gemaakt met

letters, maar dit waren vaak banketletters

roomboter.

of koekletters. De traditie van eetbare letters
stamt uit de Middeleeuwen, toen kinderen
in kloosters met behulp van letters gemaakt
van deeg het alfabet kregen aangeleerd.
Als beloning mochten de kinderen deze
letters opeten. Pas in de loop van de

7 sneetjes oud witbrood
150 g amandelspijs
1 eetlepel speculaaskruiden
200 ml melk
100 g gesmolten boter
3 eieren, losgeklopt
1 appel, in stukjes
50 g rozijnen
50 g gewelde abrikozen, in stukjes
muffinvorm met 12 holtes, ingevet

BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven op 180°C. Verkruimel
het brood in de keukenmachine. Voeg
amandelspijs en speculaaskruiden toe
en draai nog 1 minuut. Meng al roerend
de melk, boter en eieren erdoor en blijf
mengen tot het beslag glad is. Schep
de appel, rozijnen en abrikozen erdoor.
Schep het beslag in de muffinvormpjes en
bak de muffins in de oven in 25 minuten
goudbruin en gaar.

negentiende eeuw werden er technieken
en methodes ontwikkeld om vormen van
chocolade te maken. Voor die tijd was er
nog geen goede manier ontdekt om cacao
bonen te verwerken. Deze waren boven
dien erg kostbaar. Niet alleen chocolade
letters, maar ook gewone repen of
tabletten zijn pas sindsdien in omloop.

Het overgrote deel van de verkochte chocoladeletters in Nederland wordt gemaakt van
melkchocolade. In Nederland moet melkchocolade minstens 34% cacaopoeder bevatten.
Voor pure chocolade geldt een percentage van 54% en voor extra bitter een percentage van 65%.
In witte chocolade wordt geen cacao verwerkt, maar uitsluitend cacaoboter.
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Alle hens aan dek!

HET IS TOPDRUKTE IN DE BAKKERIJ IN DECEMBER. ZOWEL IN DE WINKELS
ALS IN DE BAKKERIJEN WERKT IEDEREEN KEIHARD MEE OM AAN ALLE VRAAG
TE VOLDOEN. HET IS AANPOTEN GEBLAZEN. EN TOCH VINDEN VEEL BAKKERS
DIT NET ALS HUN KLANTEN DE LEUKSTE TIJD VAN HET JAAR!
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Eind augustus lagen de eerste kruidnoten
alweer in de supermarkt. Dat zal je bij
de ambachtelijke bakker niet snel zien.
Hij vindt dat een aantal producten écht

Je bent van harte welkom!

bij december hoort en daarom ook
speciaal moet blijven. Dat wil niet zeggen

bakkerij. In veel bakkerijen werken in deze

op oliebollen wordt al lang van tevoren

dat hij zich pas voorbereidt op de december

periode ook oud-werknemers, gepensioneerde

goed geoefend. Wellicht heb je in de

maand wanneer Sinterklaas het land

eigenaren of familieleden een paar dagen

maanden vóór december in jouw bakkers

binnenkomt. Integendeel!

of nachten mee om al het werk verzet te

winkel weleens een schaaltje met wat

krijgen. Veel bakkerijen werken met

oliebollen zien staan? Grote kans dat de

De meeste ambachtelijke bakkers beginnen

bestellijsten, die je vaak al vanaf begin

bakker dan in training was. Omdat hij ze

al in de zomer met hun voorbereidingen.

december op de website kunt vinden of in

niet dagelijks maakt en een goede oliebol

Ze bedenken wat ze gaan maken en hoe

de winkel kunt meenemen. Op deze lijsten

echt om vakmanschap vraagt, perfectioneert

ze die producten aan hun klanten gaan

zie je niet alleen wat je bakker deze maand

hij in de maanden voor Oud & Nieuw

presenteren. Ook controleren ze hun voor

allemaal voor lekkers in de aanbieding

alvast zijn receptuur.

raden en verpakkingen. Bovendien denken

heeft; het biedt ook de kans om verzekerd

ze na over de inrichting van de winkel in

te zijn van de juiste producten op het juiste

Vakmanschap

december. Natuurlijk wordt er soms, net

moment. Door te werken met bestellijsten

Ondanks de topdrukte vinden veel brood-

als thuis, een doos versiering van zolder

kan de bakker zijn productie in deze dagen

en banketbakkers december de mooiste

getrokken. Maar vaak probeert de bakker

van topdrukte beter afstemmen op de vraag

maand die er is. Eerst al die traditionele

zijn product voor zich te laten spreken.

en hoeft hij niemand teleur te stellen.

lekkernijen rondom Sinterklaas, dan op
naar de feestelijke traktaties van kerst en

En terecht! De overvolle vitrines vol talloze
figuren van marsepein, (gevuld) speculaas,

Voorbereidingen

als klap op de vuurpijl nog de honderden

amandelletters van roomboter, taaitaai,

Een ambachtelijke bakker begint al ruim

en soms zelfs duizenden oliebollen en

mooi opgemaakte chocoladeletters en

voor december met het maken van zijn

appelbeignets. Er worden oude recepten

pepernoten zijn een etalage op zich.

kerststollen. Het brood wordt namelijk

gebruikt en nieuwe jasjes voor klassiekers

het lekkerst als het enkele weken op smaak

verzonnen. Bij december horen voor vrijwel

Nachtwerk

komt, doordat de ingrediënten dan goed

iedereen de producten van de ambachtelijke

Wie in een bakkerij werkt, kan zelden vrij

op elkaar inwerken. Het beste wordt hij

bakker. Dus juist in deze maand komt het erop

nemen in de maand december. Het is alle

tijdens dit rijpingsproces bewaard op een

aan. Vakmanschap en passie zijn een vereiste!

hens aan dek, zowel in de winkel als in de

iets gekoelde plek in een theedoek. Ook

Liefde voor het vak is een voorwaarde.
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NATUURLIJK DRAAIT KERST NIET (ALLEEN) OM LEKKER ETEN. MAAR MOOIE
GERECHTEN VOEGEN WEL IETS TOE AAN DE FEESTVREUGDE EN GEZELLIGHEID.
MET EEN BASIS VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER ZET U IN EEN HANDOMDRAAI
VERRASSENDE COMBINATIES OP TAFEL. WELK MOMENT VAN DE DAG HET OOK IS!
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Smak
LUNCH

ONTBIJT

Croissants
met abrikozen en
chocolade
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
6 gewelde abrikoosjes
3 eetlepels chocoladevlokken
4 eetlepels zure room of Griekse yoghurt
4 croissants
4 eetlepels sinaasappelmarmelade of lemon curd

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd twee abrikoosjes fijn en meng ze met twee
eetlepels chocoladevlokken door de zure room
of Griekse yoghurt. Snijd de andere abrikoosjes
overlangs doormidden. Snijd de croissants open
en bestrijk de onderkanten met sinaasappel
marmelade of lemon curd. Schep de chocolade
room erop en leg hierop de abrikoosjes. Strooi er
ter garnering nog wat chocoladevlokken over en
zet de bovenkant van de croissants er schuin op.

Suikerbrood
sandwiches met
kaneelroom
INGREDIËNTEN (VOOR 12 STUKS):
1 suikerbrood
250 ml slagroom
2 theelepels kaneelpoeder
2 eetlepels poedersuiker
1 zakje vanillesuiker
(2 eetlepels rum of Grand Marnier)
6 aardbeien of halve abrikoosjes uit blik, in plakjes

BEREIDINGSWIJZE:
Klop in een kom de slagroom met kaneel, poeder
suiker en vanillesuiker stijf. Snijd het suikerbrood
in dunne plakjes en rooster ze op de grillplaat of
onder een hete ovengrill in circa twee tot drie
minuten mooi goudbruin. Keer de sneetjes halver
wege. Laat de sneetjes iets afkoelen. Snijd de sneetjes
diagonaal door en druppel er wat rum of Grand
Marnier op. Doe de room over in een spuitzak met
kartelmond en spuit op de helft van de driehoekjes
een flinke toef kaneelroom. Je kunt hier ook
gewoon een lepel voor gebruiken. Garneer met
plakjes aardbeien of abrikoos en leg de andere
suikerbrooddriehoekjes erop. Serveer direct.

BORREL

Ciabattacrostini’s
INGREDIËNTEN
(VOOR CIRCA 15 STUKS):
2 ciabattabroodjes met walnoten
1 limoen
1 grote rijpe peer, geschild en in blokjes
2 eetlepel walnootolie
1 eetlepel bieslook, fijngeknipt
2 eetlepel verse basilicum, in reepjes
versgemalen zwarte peper
pimentpoeder
100 g rauwe ham

BEREIDINGSWIJZE:
Boen de limoen schoon en rasp de groene schil
eraf. Pers de limoen uit. Meng de peer in een kom
met limoensap, limoenrasp, een eetlepel walnoot
olie, bieslook en basilicum in reepjes en breng de
salsa op smaak met zout, peper en een snufje
pimentpoeder. Snijd de rauwe ham in brede repen.
Snijd twee ciabattabroodjes met walnoten in
plakjes, bestrijk ze met walnootolie en rooster ze
in een hete grillpan knapperig met mooie bruine
strepen. Schep op elke crostini een lepel peren
salsa en drapeer er enkele repen ham op.
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TIP: LEKKER ALS
BIJGERECHT OF
ALS EENVOUDIG
HOOFDGERECHT
MET RUCOLA EN
GEITENKAAS

TIP: EEN TRIFLE IS
HEERLIJK ALS DESSERT,
MAAR KAN OOK PRIMA
ALS ONTBIJTJE!

BAKWERK

DESSERT

BIJGERECHT

NATUURLIJKE
KLEURSTOFFEN

Broodaardappelrösti in
muffinvorm
INGREDIËNTEN:
300 gram vastkokende aardappels
200 gram melkbrood of witbrood zonder korst
2 eieren
2 uien
100 gram geraspte kaas
zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE:
Schil de aardappels en kook deze zes tot acht
minuten. Giet af en laat de aardappels afkoelen.
Pel de uien en snijd ze zeer fijn, of hak ze in een
keukenmachine. Rasp de aardappels. Snijd het
brood, met korst, in kleine blokjes en voeg deze
bij de aardappel-ui rasp. Meng hier de eieren en
geraspte kaas door. Breng op smaak met wat peper
en zout. Vet muffinvormpjes in met een beetje
boter of olijfolie, vul de vormpjes met de rösti en druk
het goed in de vorm. Verwarm de oven op 160°C.
Bak de rösti in ongeveer 30 minuten goudbruin.

Broodtrifle
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
250 gram mascarpone
8 sneden suikerbrood
125 milliliter slagroom
3 eetlepels suiker
200 gram rood zacht fruit
2 sinaasappels
geraspte schil van 1/2 sinaasappel

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd het suikerbrood in blokjes en verdeel de helft
van het brood in vier glazen. Klop de mascarpone
met de slagroom, suiker, het sap van twee sinaas
appels en geraspte sinaasappelschil luchtig en
verdeel de helft over de vier glazen. Leg hierop
rood fruit. Herhaal voor een tweede laag. Houd
enkele mooie bessen achter voor de garnering.
Zet de trifle in de koelkast.

Marsepein, glazuur, fondant of zelfs
beslag kunnen je baksel een mooi effect
geven. Het liefst kleur je die natuurlijk
zonder allerlei kunstmatige toevoegingen.
Gelukkig werken natuurlijke alternatieven
net zo goed. Voor een groene kleur kun
je Matchathee of tarwegraspoeder
gebruiken. Cacaopoeder geeft je
bereidingen een bruine kleur – de smaak
krijg je erbij! Frambozen- of aardbeiensap
kunnen je helpen iets roze of rood te
maken. Omdat je hiervan aardig wat
nodig hebt, drukt de smaak ook snel een
stempel. Wil je iets roze of rood kleuren
zonder smaak toe te voegen? Gebruik
dan een paar druppels bietensap of een
beetje bietenpoeder. Geraspte wortel of
wortelsap geven je bereiding een oranje
kleur en een mespuntje kurkuma doet
wonderen als je iets geel wilt kleuren.
Een tip voordat je begint met het kleuren
van je bereidingen: begin altijd met een
klein beetje en voeg beetje bij beetje
meer toe voor een intensere kleur.

Met een theelepel vanille-extract, één à twee eetlepels likeur of de rasp van een halve
citroen geef je slagroom een heel lekker en verrassend smaakje. Ook kun je slagroom zelf
eenvoudig een kleurtje geven. Meng wat jam, chocoladepasta of (zelfgeperst) vruchtensap
door de slagroom terwijl je deze klopt.
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 Feestelijk
aan tafel

TIPS VOOR TAFELDECORATIES

ELKE TAFEL WORDT EEN FEESTTAFEL MET MOOI TAFELLINNEN, SERVETTEN, SERVIES
EN BIJZONDERE EXTRA’S ZOALS BLOEMEN OF GEPERSONALISEERDE NAAMKAARTJES.
GEEF HET BROOD OF DE TAART, CHOCOLADE EN BONBONS VAN JE AMBACHTELIJKE
BAKKER EEN MOOIE EN OPVALLENDE PLEK OP TAFEL. BIJVOORBEELD OP FEESTELIJKE
ETAGÈRES OF SFEERVOLLE HOUTEN PLANKEN.
Iedereen heeft wel een aantal
Gebruik deze ook eens als uitsteek
vormpjes voor brood. Uit één
sneetje brood kun je verschillende
kerstbomen of sterren steken.
Werk er je gerechten mee af of
leg de broodjes in een mooi mandje
met verse boter erbij. Gebruik je
het broodje op of naast een warm
gerecht zoals soep? Toast dan eerst
het sneetje brood even.

BLOEMSTUKJES

TAFEL-

feestelijke koekjesvormen in huis.
Maak zelf de kaartjes
voor de namen van je
gasten, wanneer je
gebruik maakt van een
tafelschikking. Spuit een
hulstblaadje in goud,
zilver of brons (of in de
kleur die jij voor je feest
tafel hebt gekozen).
Schrijf er de namen van
je gasten op met een
fijn zwart of wit stiftje.
De hulstblaadjes kun je
ook prima gebruiken om
broodplanken of etagères
mee aan te kleden.

ORIGINEEL PRESENTEREN

SCHIKKING

Maak zelf kleine bloemstukjes om
naast je broodplanken of tussen de
etagères vol heerlijkheden op tafel te
zetten. Vul bijvoorbeeld een lege
jampot met enkele hulstblaadjes, een
laagje water en een drijfkaarsje.

Boor op gelijke afstand van elkaar een aantal kleine
gaatjes in een broodsnijplank. Hierin kun je cocktail
prikkers steken, die je aan de bovenkant van een
mooi en smakelijk hapje voorziet. Denk bijvoorbeeld
aan een vierkantje foccacia met wat beleg en
een zongedroogd tomaatje of een olijf bovenop.
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BAKWERK

HOE HEURT HET?
Dek je een mooie feesttafel? Zet het broodbordje dan aan de linkerzijde van het bord,
naast de vork. De bovenrand van het broodbordje komt op dezelfde hoogte te staan als de
bovenrand van het eventuele dekbord. Het broodmesje wordt verticaal op de rechterzijde
van het broodbordje gelegd. De snijkant van het mesje is naar de linkerzijde gericht.

BROODHAPJES

GEVULD

ZOETE

TURKS BROOD

TRAKTATIES

Een stevig, rond brood zoals een Turks brood,
kun je uithollen om het met bijvoorbeeld een
salade erin te serveren. Ook kun je het met
 ijvoorbeeld cherrytomaatjes, artisjokharten,
b
groene olijven, feta en wat peper en zout in de
oven afbakken op 200 graden tot de randjes
van het brood donker beginnen te kleuren.

Een heel ‘gewone’ traktatie
zoals een stroopwafel of
een plakje cake maak je
extra feestelijk door deze met
een stervorm uit te steken.
Ook leuk als decoratie van
bijvoorbeeld een dessert.

Zoete traktaties laten zich goed
c ombineren met fruit. En het ziet er
mooi uit bovendien! Rijg bijvoorbeeld
een aantal stukjes brownie met een
marshmallow en aardbeien, frambozen
en/of banaan aan een lange prikker.
Afmaken met chocoladesaus.

Maak diverse kleine broodhapjes,
die je met een cocktailprikker op een
mooie broodplank zet. Je kunt ook
een klein stukje brood met bijvoor
beeld wat salade of vleeswaren in een
klein glaasje of op een amuselepel
serveren. Het staat sfeervol op
tafel en doordat je kleine hapjes
presenteert, kunnen je gasten veel
verschillende dingen proeven.

FEESTELIJKE STROOPWAFELS
BORRELBROOD
Monchoutaart kun je heel
mooi in een glas of in een
klein weckpotje serveren.
Je bouwt het net zo op
als in een t aartvorm:
een bodempje van koek,
daarop de monchou en
afmaken met vruchtenvulling.
Het ziet er chique en feestelijk
uit. Ook je ambachtelijke
bakker maakt prachtige
desserts in glas. Vraag hem
naar de mogelijkheden!

MONCHOUTAART

Verwarm de oven op 180°C. Snijd de bovenkant van
een stevig, robuust en nog ongesneden (desem)brood
horizontaal in, tot net niet aan de bodem. Snijd ook
verticaal in, zodat er allemaal vierkantjes ontstaan.
Snijd of scheur 150 gram kaas en stop deze in alle
gleuven. Hak een rode ui en twee teentjes knoflook fijn
en fruit deze in 50 gram boter. Zet het vuur uit en schep
er wat takjes verse peterselie door. Verdeel het mengsel,
inclusief de boter, over het brood. Zorg dat het goed
in de gleuven terecht komt. Wikkel het brood in
aluminiumfolie en zet het vijftien minuten in de oven.
Verwijder daarna de folie en zet het nog eens vijf minuten
in de oven. Lekker bij de borrel of een kom soep!
Iedereen kan zijn eigen stukje brood eruit trekken.
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CREATIEF
MET
KERSTSTOL
EEN GOEDE KERSTSTOL IS TE HERKENNEN AAN EEN
LEKKER FRISSE SMAAK VAN BOTER, CITROEN EN KRUIDEN.
JE BAKKER VOEGT ALLERLEI SPECERIJEN EN LEKKERNIJEN
TOE OM HET KERSTBROOD ZIJN UNIEKE SMAAK TE
GEVEN. DENK AAN (GESUIKERDE) ORANJESNIPPERS,
SUKADE, AMANDELEN, STEMGEMBER, GEKONFIJTE OF
AMARENA KERSEN, KARDEMOM, KANEEL OF KRUID
NAGELPOEDER. AAN JOU DE TAAK OM ZO’N LEKKER

DIKKE PLAK TE B
 ESMEREN MET ROOMBOTER. AL ZIJN ER
NATUURLIJK NOG VEEL MEER MOGELIJKHEDEN!

ZELF ZIEN HOE JE
AMBACHTELIJKE BAKKER
KERSTSTOLLEN BEREIDT?
BEKIJK DAN DIT FILMPJE!

ONTBIJT

Kerstbrood
met mascarpone
en lemon curd
INGREDIËNTEN
(VOOR 2 PERSONEN):
2 sneetjes kerstbrood
1 volle eetlepel geschaafde amandelen
1/2 zakje vanillesuiker
1/3 bakje mascarpone (à 250 g)
3 eetlepels lemon curd (of citroenmarmelade)
poedersuiker

BEREIDINGSWIJZE:
Rooster de amandelen in een droge koekenpan
goudbruin. Laat ze op een bordje afkoelen. Roer
de vanillesuiker door de mascarpone. Bestrijk elk
sneetje eerst met een eetlepel lemon curd en dan
royaal met de mascarpone. Verdeel de rest van de
lemon curd en de amandelen erover. Bestrooi de
sneetjes tot slot rijkelijk met poedersuiker.
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Een kerstbrood bakken is een tijdrovende bezigheid.
Het deeg van een stol moet namelijk meermalen de
tijd krijgen om te kunnen rijzen. Bovendien wordt het
brood het lekkerst wanneer de ingrediënten een aantal
weken op elkaar kunnen inwerken. Het geheim van
een lekker kerstbrood schuilt in de juiste ingrediënten
én in de b
 ehandeling daarvan.

BAKWERK

Vakmanschap is een voorwaarde!

LUNCH

Wentelteefjes
met appel-
basilicumsalsa
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
4 sneetjes kerstbrood
3 appels
sap van 1 sinaasappel
2 eetlepels gemberjam
2 eetlepels verse basilicum, in dunne reepjes
2 eieren
2 eetlepels suiker
1 theelepel gemalen kardemom of kaneel
300 ml melk
vloeibare margarine
poedersuiker

BEREIDINGSWIJZE:
Schil de appels, snijd ze in stukjes en breng ze in
een pan met het sinaasappelsap en de gemberjam
aan de kook. Kook de appel in acht à tien minuten
tot een compote. Laat de compote afkoelen en
schep de basilicum erdoor. Klop in een kom de
eieren met suiker en kardemom tot een romig
mengsel en klop de melk erdoor. Haal de sneetjes
kerstbrood door dit mengsel. Leg ze in een diep
bord en schenk de rest van het eimengsel erover.
Verhit de vloeibare margarine in een koekenpan
met antiaanbaklaag en bak de sneetjes in circa vier
minuten goudbruin en krokant. Leg de wentelteefjes
op vier borden. Bestuif ze met poedersuiker en
schep de appelsalsa ernaast.

TUSSENDOORTJE

Kerstbrood
met roomkaas
en banaan
INGREDIËNTEN
(VOOR 2 PERSONEN)
4 sneden kerstbrood
100 g roomkaas
2 bananen
1 el citroensap

BEREIDINGSWIJZE:
Besmeer de plakken brood met roomkaas.
Snijd de banaan in plakken en besprenkel met
citroensap. Verdeel ze over de broodjes.

DINER

Ovenschoteltje
van kerstbrood
INGREDIËNTEN
(VOOR VIER PERSONEN):
6 sneetjes kerstbrood
3 eetlepels rum of Grand Marnier
4 halve perziken (uit blik), in schijfjes
25 g boter
1 sinaasappel
125 ml crème fraîche
1 ei
2 eetlepels geschaafde amandelen

BEREIDINGSWIJZE:

Een kerststol is feitelijk hetzelfde als een
paasbrood. De afwerking van een kerststol
of een paasstol kent echter wel verschillen.
Een kerststol wordt traditiegetrouw met
poedersuiker bestrooid en een paasstol
wordt bijvoorbeeld met geel fondant
bestreken en eventueel met pastelkleurig
strooisel afwerkt om het voorjaar te
benadrukken. Een kerststol wordt soms
ook anders gevouwen dan een paasbrood.

Verwarm de oven voor op 200°C. Halveer de sneetjes
kerstbrood, schep het spijs eruit en besprenkel ze
met twee eetlepels rum. Vet een lage ovenschaal
royaal in met boter en leg de sneetjes kerstbrood
er dakpansgewijs in. Leg de schijfjes perzik ertussen.
Rasp een theelepel oranje schil van de sinaasappel
en pers de sinaasappel uit. Meng in een kom het
amandelspijs met de geraspte sinaasappelschil,
het sinaasappelsap, de crème fraîche en het ei.
Schenk dit mengsel over de sneetjes brood. Strooi
de amandelen erover en leg hier en daar nog een
klontje boter. Laat de krentenbroodschotel in de
oven in circa 25 minuten mooi goudbruin worden.
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WARM IN DE WINTERKOU

We eten
buiten!

DE WELDADIGE WARMTE VAN GLOEIENDE KOOLTJES, HET GESIS VAN WORSTJES
EN DE GEUR VAN ROOK. ZE PASSEN NIET ALLEEN BIJ EEN MOOIE ZOMERAVOND,
MAAR KOMEN OOK OP EEN KOUDE WINTERDAG UITSTEKEND TOT HUN RECHT.
EN MET Z’N ALLEN (BUITEN) ETEN, IS NATUURLIJK HEEL GEZELLIG!
Een sliert kerstlichtjes aan de schutting

kerstliederen zijn, maar er is nog veel

Informeer eens bij je bakker naar zijn

of achterdeur, een vuurkorf in de tuin,

meer denkbaar. Zet midden op tafel een

creaties van bladerdeeg en overleg of hij

fakkels langs het terras en dikke kaarsen

grote schaal met kerstlampjes en maak

deze in miniformaat kan maken. Het is leuk

in windlichten of oude jampotten. Een

deze af met bijvoorbeeld dennenappels.

om daarna je buitenmaaltijd te beginnen
met een winterse soep, zoals erwtensoep,

fantastische ontvangst, bijvoorbeeld na
een stevige wandeling of andere buiten

De ideale buitenmaaltijd begint met

pompoensoep, aardappel-preisoep of

activiteit. Buiten eten in de winter wordt

een winters aperitief, zoals Glühwein of

mosterdsoep. Deze kun je prima vooraf

als heel sfeervol ervaren. Plaats eventueel

een donker streekbier. Eventueel kun je

bereiden. Hierbij presenteer je natuurlijk

een aantal terrasverwarmers en zorg voor

hierbij een appetizer serveren. Warme

zelfgesneden stokbrood of een lekker stevig

winterse achtergrondmuziek: dat kunnen

hapjes worden zeker gewaardeerd!

desembrood van je ambachtelijke bakker.
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Zelf Glühwein maken is niet moeilijk. Verwarm
een fles rode wijn met partjes sinaasappel,
drie eetlepels suiker, twee kruidnagels en een
kaneelstokje. Binnen 5 minuten zet je een pan
zelfgemaakte glühwein op tafel.

Het is tijd om
de barbecue aan
te steken!
Wild
En dan is het tijd om de barbecue op te
stoken! Gebruik in de winter een degelijke
barbecue met keramische wanden en een
deksel. Zo heeft de buitentemperatuur
geen invloed op de bereiding van je
producten. Typisch voor winterbarbecues

Appelbom
met spek en barbecuesaus
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
4 stevige zoete appels
(bijvoorbeeld Pink Lady’s)
12 plakken ontbijtspek
4 cocktailprikkers
een zoete dry-rub,
gekocht of zelfgemaakt.
een zoete barbecuesaus,
gekocht of zelfgemaakt.

BEREIDINGSWIJZE:

zijn spekrepen, worstjes, steaks of saté.

Schil de appels en verwijder het klokhuis
met een appelboor. Omwikkel de appels
met ontbijtspek en houdt deze met
cocktailprikkers op zijn plaats. Bestrooi de
appels in spek met wat (zoete) dry-rub.

Ook een stuk wild of eendenborst kun je
op de barbecue bereiden. Je kunt het wild
stevig kruiden of met rode wijn injecteren.
Ook vis is lekker op een winterbarbecue:

Plaats de appels indirect op de barbecue.
De keteltemperatuur is ergens rond de
160°C. Lager mag ook, dan duurt het
alleen wat langer. Je kunt een beetje
rookhout gebruiken voor een lichte
rooksmaak. Na ongeveer 20 tot 25 minuten
check je of het spek al mooi goudbruin
is. Draai alle appels een kwartslag zodat
de appels gelijkmatig gaar worden.
Zodra het spek naar je zin is, smeer je
de appels in met barbecuesaus. Sluit het
deksel nog circa vijf minuten, zodat de
saus kan karamelliseren. Hierna mogen
de appels van de barbecue. Gebruik
hiervoor een spatel, want de appels
zijn zacht geworden en kunnen snel
beschadigen. Laat ze even afkoelen,
want de appels zijn gloeiend heet!

kabeljauwspiezen met rozemarijn of
gemarineerde zalm bijvoorbeeld. Aardappels
in aluminiumfolie brengen een winterse
sfeer met zich mee. Ook groente en fruit
kun je heerlijk grillen op de BBQ. Denk
aan geroosterde wortelen met honing,

Dessert

gepofte uien of gekarameliseerde appels

Een leuke afsluiter van een winterse maaltijd

op een stokje. Is het echt te koud om buiten

buiten is een Apfelstrudel of appelcrumble

te verblijven? Dan kun je de gerechten van

met warme vanillesaus. Of maak een appel

de barbecue natuurlijk ook binnen opeten.

bom met spek en barbecuesaus (zie kader).

Neem bovendien de tijd voor een winter

Met die afsluiting moet je tijdens de

barbecue: je gerechten zijn niet zo snel

maaltijd wel een beetje rekening houden:

klaar als in de zomer.

het is met recht een bommetje!

Nodig je familie of vrienden uit voor een
winterse barbecue of andere activiteit
buiten? Vermeld dit dan duidelijk op de
uitnodiging en geef deze bijvoorbeeld
vorm in winterse sferen. Zo weten je
gasten dat ze zich warm moeten
aankleden en dat mutsen, shawls en
handschoenen geen overbodige luxe
zijn. Zorg eventueel ook zelf voor een
aantal (fleece)dekentjes. Het maakt je de
perfecte gastvrouw of -heer.
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Bakproincebseeld

Oliebollen
RIJEN DIK STAAN MENSEN
VAAK OP OUDEJAARSDAG
VOOR DE WINKELS VAN DE
AMBACHTELIJKE BAKKER.
ALLEMAAL OP ZOEK NAAR
DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN
VOOR DE LAATSTE AVOND
VAN HET JAAR. SOMMIGE
BAKKERS ZETTEN ZELFS
EEN KRAAM BUITEN, WAAR
JE KUNT MEEKIJKEN HOE
HUN OLIEBOLLEN WORDEN
GEBAKKEN. ALVAST EEN
VOORPROEFJE KRIJGEN?
KIJK EN LEES MEE!

Hoewel er, net als in brooddeeg, bloem,

beslag niet afkoelen. Ook de kwaliteit van

water en gist aan het maken van oliebollen

de olie waarin de bollen worden gebakken

te pas komt, noemen we het basisbestand

is van groot belang. Deze moet de juiste

deel van oliebollen beslag en geen deeg.

en ook een constante temperatuur hebben

Het verschil tussen deeg en beslag is de

van 180°C. Door lagere baktemperaturen

zogenaamde viscositeit, ofwel de stijfte van

ontstaan vette en bleke oliebollen. Door

het deeg. Deze viscositeit stelt aan diverse

hogere baktemperaturen ontstaan schade

grondstoffen en bewerkingen specifieke eisen.

lijke, toxische stoffen in de olie en sterk
kleurende, slecht gegaarde oliebollen.

Bij het bakken van oliebollen is het onder

Door de (neutrale) geur van de olie in de

andere van belang dat de vulling van de

gaten te houden en te zorgen voor het

bollen, bijvoorbeeld van rozijnen, krenten

juiste bakoliepeil, kan de bakker zijn olie

of appel, dezelfde temperatuur heeft als

op tijd vervangen. Oliebollen houden tot

het beslag. Deze temperatuur ligt idealiter

slot niet van tocht. Het is dus belangrijk

rond de 27°C. Tijdens het bakken mag het

om ze op een plek uit de wind te bakken.

Na het bakken moeten oliebollen goed
afkoelen en uitwasemen. Daarom moeten
warme oliebollen nooit op elkaar worden
gestapeld: hierdoor kan de structuur
beschadigen en kunnen onprettige eet
eigenschappen ontstaan.

WIST JE DAT…
… EEN BEETJE POEDER
SUIKER OP JE OLIEBOL NIET
ALLEEN HEEL LEKKER
SMAAKT, MAAR OOK HELPT
TEGEN VETTE VINGERS?
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1. Oliebollen worden gemaakt van appels,
rozijnen, bloem, water en gist.

2. In de mixer wordt een luchtig beslag
gedraaid van bloem, water en gist.

4. Wanneer alles door elkaar is gemengd,
gaat het beslag in een kom. Deze wordt
vervolgens in een rijskast gezet, zodat het
beslag flink omhoog komt. Het volume van
het beslag moet ongeveer verdubbelen.
Hiervoor is c irca twintig minuten de tijd
nodig. Door het beslag te laten rijzen,
ontstaat een luchtiger eindproduct.

6. De bakker moet wel een beetje door
werken, want tijdens het scheppen rijst het
beslag g
 ewoon verder. Als het beslag te lang
blijft staan, zuigt het veel vet in de oliebol.
Dat geeft natuurlijk geen lekker resultaat.

7. Eet smakelijk!
En: een heel gelukkig nieuwjaar!

3. Daaraan worden vervolgens de rozijnen en
de fijngesneden appelpartjes toegevoegd.

5. Wanneer het beslag voldoende is gerezen,
gaat je bakker ermee aan de slag. Met een
ijslepel schept hij een mooi bolletje uit het
beslag, dat vervolgens in de frituurpan gaat.
Een oliebol met vulling ligt ongeveer zeven
tot acht minuten in het vet. De ijslepel wordt
nu en dan in een maatbeker met water
ondergedompeld, zodat ook de volgende
bollen mooi in het vet terecht komen.

WIL JIJ WETEN
HOE JE B
 AKKER
OLIEBOLLEN MAAKT?
BEKIJK DAN
DIT FILMPJE!

Je ambachtelijke
bakker wenst
je een héérlijke 
decembermaand!

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

