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Fijne
feestdagen!
De komende periode houden wij alle hens aan dek
Want in december is je ambachtelijke bakker niets te gek.
Speculaas, taaitaai, borstplaat en pepernoten
Chocoladeletters: puur, melk of prachtig opgespoten
Marsepeinen figuren in alle kleuren
De winkel vult zich met heerlijke geuren.
Kerstkransen, boterletters en stollen
Appelflappen, beignets en oliebollen:
Geen enkele inspanning wordt vermeden
Want als ambachtelijke bakker zijn we pas echt tevreden
Met schappen vol lekkers en de vitrines gevuld
Zodat jij je als klant vergapen zult.
We zwoegen, we zweten
We passen en meten
We proeven en kneden en bakken maar door
Van vermoeidheid vind je bij ons geen spoor!

COLOFON
Bakwerk is een uitgave van uw
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
Helma Elemans
Jules Peeters

Jong en oud wordt bij ons deze maand extra verwend;
We doen het voor jou: onze gewaardeerde consument.

Sandra Pluim

Wij wensen je in december heerlijke weken
En hopen je deze feestmaand regelmatig te spreken
Voor tips en adviezen staan we namelijk altijd paraat
Zodat ook bij jou straks het mooiste lekkers op tafel staat!

Fotografie en recepten

Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land

Anne-Marij de Koning
Brood.net
Grafische vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,
Alphen aan den Rijn

Sfeervolle groeten,
je ambachtelijke bakker
Dit magazine wordt je aangeboden namens je ambachtelijke bakker. Wij delen in deze verhalen met plezier onze
kennis met je. 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 jou natuurlijk!

© 2018 Stichting Ambachtelijke
Bakkerij
ISSN: 2352 - 3557
Overname van informatie en artikelen is,
zowel in print als digitaal, uitsluitend
toegestaan voor deelnemende bedrijven
aan de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.
Niets uit deze uitgave mag naar eigen
inzicht gewijzigd worden.
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BAKWERK

ALLES
IS

LIEFDE!

WE TREKKEN ONZE MOOISTE KLEDING AAN, ZOEKEN
VRIENDEN EN FAMILIE OP EN DEKKEN DE TAFEL MET
KOSTBAAR SERVIES EN HET MEEST DELICATE GLASWERK.
ALLES MAG ER PRACHTIG UITZIEN IN DECEMBER.
MAAR UITEINDELIJK DRAAIT HET OOK DEZE MAAND
EIGENLIJK MAAR OM ÉÉN DING: LIEFDE. IN ALLE
SOORTEN, VORMEN EN MATEN. FIJNE FEESTDAGEN!

De winkels van onze ambachtelijke bakkers

Je bakker biedt je voor elk moment van de

maken door TV-reclames of magazines,

zijn een feest voor het oog deze maand.

dag en voor alle feestdagen op een rij de

die je soms wellicht het idee geven dat je

Torenhoog liggen de chocoladeletters in

lekkerste en de beste producten. Verse

deze feestdagen de sterren van de hemel

allerlei smaken, bomvol liggen de vitrines

croissants voor bij het ontbijt, knapperige

moet koken om minstens zeven gangen

met kerstkransjes en marsepeinen figuren

broodjes voor de lunch, iets lekkers bij

aan twintig familieleden voor te schotelen.

en de broodrekken buigen onder zwaar

de koffie, borrelhapjes, desserts, quiches,

Het kan ook simpel, het mag ook eenvoudig.

gevulde kerstbroden en de lekkerste

oliebollen, kerstbroden en soms zelfs

Want december draait uiteindelijk natuurlijk

broodsoorten van eerlijke ingrediënten.

een ijstaart. Laat je verrassen door zijn

niet (alleen) om de meest verrassende

Watertandend ruik je het gevulde speculaas,

assortiment! En laat je vooral niet gek

recepten, al dat lekkere eten of de mooist

zie je de eerste oliebollen en appelflappen

gedekte tafel. Aandacht voor elkaar en

op de toonbank verschijnen en laat je je

het moment, tijd om even stil te staan.

verleiden door knapperige kruidnoten.
Wat een keuze! En wat een traktaties.
Wie wil er nog naar een duur en overvol
restaurant als je tijdens de feestdagen
ook thuis de tafel zo mooi kunt vullen
met al die smakelijke producten van de
ambachtelijke bakker?

‘Geef aandacht en
lach met elkaar.
Het zijn de mooiste
cadeaus die je
kunt wensen!’

Zijn dat niet de mooiste cadeaus die je
jezelf en elkaar deze feestdagen kunt
geven? Lach met elkaar. Deel het moment.
Vertel een verhaal. Zoek de stilte.
Je ambachtelijke bakker wenst je een
heerlijke decembermaand!
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Makkers, staakt uw wild geraas

HOE JONG OF OUD JE OOK BENT EN WELKE KLEUR DE PIETEN DIT JAAR OOK
MOGEN HEBBEN: SINTERKLAASAVOND STAAT GARANT VOOR GEZELLIGHEID.
MET JE KINDEREN, MET EEN PARTNER OF MET VRIENDEN EN FAMILIE: 5 DECEMBER
IS EEN HÉÉRLIJK AVONDJE. EN DAAR HOORT NATUURLIJK IETS LEKKERS
VAN JE AMBACHTELIJKE BAKKER BIJ! IN DECEMBER HEEFT HIJ KEUZE GENOEG.

Borstplaat, met zo’n knapperig randje aan de buitenkant en
zijn suikerzoete zachte binnenkant, staat voor pure nostalgie.
En voor de periode rondom Sinterklaas, want borstplaat
hoort in Nederland net zo bij 5 december als chocoladeletters en pepernoten. Borstplaat wordt gemaakt van room,
kristalsuiker en poedersuiker. Soms wordt hieraan een smaakje
toegevoegd, zoals hazelnoot (voor lichtbruine borstplaat), vanille
(voor witte borstplaat) of cacao (voor de donkere borstplaat).
Ook allerlei andere smaken, zoals mokka, pistache, advocaat of
vruchtensmaken kunnen tijdens de bereiding worden toegevoegd.
Sommige smaakextracten worden meegekookt, andere worden
door het mengsel geroerd zodra het van het vuur is.

… of van borstplaat!

De Blvan boterletter…
Je ambachtelijke bakker bakt
boterletters of roomboter
amandelstaven van bladerdeeg
en amandelspijs. Het amandelspijs is gemaakt van echte, goede
amandelen en kent de juiste
verhouding tussen a
 mandelen
en suiker. Het bladerdeeg is
uiteraard bereid met roomboter.
En dat proef je!

De C van chocoladeletters
Een heerlijk avondje is niet compleet zonder chocoladeletters.
De (banket)bakker maakt de allermooiste van gespoten
chocolade en voegt daaraan soms versieringen toe van noten, marsepein of andere
kleuren chocolade. In de negentiende eeuw werden er technieken en methodes
ontwikkeld om vormen van chocolade te maken. Niet a
 lleen chocoladeletters, maar ook
gewone repen of tabletten zijn pas sindsdien in omloop. Voor die tijd waren cacaobonen erg kostbaar en er was nog geen goede manier ontdekt om ze te verwerken.
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BAKWERK
De P van pepernoot

De M van marsepein
Marsepein wordt gemaakt van a
 mandelen
en suiker. De kwaliteit van deze decemberlekkernij kan erg uiteenlopen. Dit heeft te
maken met de verhouding tussen de
amandelen en suiker, maar ook met de
kwaliteit van de gebruikte amandelen.
Soms worden er zelfs niet eens amandelen,
maar bijvoorbeeld witte bonen gebruikt om
marsepein te maken. Daarvoor hoef je bij
je ambachtelijke bakker niet bang te zijn!

Een pepernoot is beslist geen kruidnoot.
Eigenlijk zijn deze twee slechts verre
familie van elkaar. Een pepernoot is 
nauwer verwant met taaitaai en een
kruidnoot is familie van speculaas. 
Vandaar dat pepernoten een beetje taai
zijn en kruidnoten lekker knapperig.
Pepernoten en kruidnoten kunnen
daarom ook niet bij elkaar worden
bewaard. Samen in een trommel worden
pepernoten hard en kruidnootjes taai,
waardoor ze allebei hun lekkere eigenschappen verliezen.

De T van taaitaai
De S van speculaas
Speculaas wordt gemaakt door boter te
 engen met basterdsuiker, bloem, bakpoeder
m
en natuurlijk de kenmerkende speculaaskruiden.
Deze bestaan uit een mengsel van kaneel,
nootmuskaat, kruidnagel, gemberpoeder,
kardemom en witte peper. Soms wordt ook
anijs, korianderzaad of foelie toegevoegd.
Bij het maken van speculaasdeeg is het belangrijk
om de temperatuur niet te snel te laten stijgen.
Een bakker zet zijn deeg het liefst een nacht in
een koude omgeving, zodat de verschillende
smaken vanuit de speculaaskruiden goed in
het deeg kunnen doordringen. Hierna bakt de
bakker zijn speculaas in speciale vormen.

Taaitaai wordt gemaakt van bloem,
speculaaskruiden, honing, anijs,
kruidnagel, bakpoeder en stroop.
Hiermee lijkt de koek op speculaas,
maar hij is zachter en – zoals de
naam al aangeeft – taai. Taaitaai is
niet bros zoals speculaas, maar
vereist zelfs enige trekkracht om
een hap te kunnen nemen. Taaitaai
wordt meestal in de vorm van
figuren gebakken. Vaak stelt
het figuur de goedheiligman
zelf voor of één van zijn pieten.

Wil jij weten
hoe je b
 akker
gevuld speculaas
maakt? Bekijk
dan dit filmpje!

6

AAN
DE
SLAG!

Chocoladelolly’s
met kruidnoot
30 MIN. BEREIDINGSTIJD

4-6 UUR WACHTTIJD

Benodigdheden
• vorm om lolly’s te maken
• 8 lolly stokjes
• paletmes & spatel
• marmeren plaat
• thermometer
• kookpan
Ingrediënten (voor 8 lolly’s)
Voor de ganache
• 90 ml slagroom 30% vet
• 100 g pure chocolade
• 20 g roomboter
• 8 kruidnoten
Voor de dip
• 200 g melk of pure chocolade
• flinke handvol kruidnoten
Smelt de chocolade samen met de roomboter
au bain-marie. Haal de kom met chocolade
van de pan zodra het gesmolten is. Laat iets
afkoelen voordat je de slagroom er doorheen
roert. Zet de ganache in de koelkast totdat
deze een dikte van chocoladepasta heeft. Dit
duurt niet zo lang, ongeveer een minuut of tien.

LET OP: DE GANACHE HEEFT ZODRA JE DE LOLLY’S
UIT DE VRIEZER HAALT OM TE DIPPEN
ONGEVEER EEN UUR NODIG OM ZIJN GOEDE
STRUCTUUR TE KRIJGEN.

Vul de lollyvormen voor tweederde met ganache.
Duw in de helft van de bolletjes een kruidnoot
en strijk de halve bolletjes vervolgens af met de
rest van de ganache. Klap de twee halve bolvormpjes op elkaar en steek er een lollystokje
in. Zet de ganache vier tot zes uur in de vriezer
totdat de lolly’s hard zijn.
Smelt de chocolade voor de dip au bain-marie.
Maal ondertussen de kruidnoten met een
staafmixer of keukenmachine tot een grof kruim.
Spreid het kruim uit over een bord. Breng de
gesmolten chocolade op temperatuur door
tweederde uit te storten op een marmeren
plaat. Beweeg de chocolade heen en weer
met een spatel totdat deze een temperatuur
van 26 graden heeft bereikt. Roer de afgekoelde
chocolade door de nog warme chocolade in de
kom. Dip de lolly’s in de chocolade, schud goed
uit en zet ze meteen in het kruidnotenkruim.

Speculaas ijstaart
40 MIN. BEREIDINGSTIJD

8-12 UUR WACHTTIJD

Benodigdheden
• cakeblik (1,2 L, 20 cm)
• huishoudfolie
• kwast
• steelpan
Ingrediënten
(voor 8 tot 10 personen)
Voor het ijs
• 1 liter vanille roomijs
• 200 g melkchocolade
• 10 medium speculaaskoeken
met stukjes amandel
• 1 citroen, het rasp
Voor het glazuur
• 3 gelatineblaadjes (±4 gram)
• 50 g slagroom
• 60 g water
• 110 g kristalsuiker
• 40 g cacao

Heel snelle
taaitaai-misú

BAKWERK

Bekleed het cakeblik met huishoudfolie. Laat
het vanille-ijs enigszins zacht worden zodat je het
door kan roeren. Smelt ondertussen 150 gram
van de chocolade au bain-marie. Hak de andere
50 gram in stukjes en zet apart. Besmeer zes
speculaasjes eerst aan de ene kant, en zodra
de chocolade hard is ook aan de andere kant
met chocolade. Laat deze uitharden.
Meng het citroenrasp en de 50 g in stukjes
gesneden chocolade door het zachte ijs. Stort
de helft van het ijs in het cakeblik. Beleg met
drie met chocolade ingesmeerde speculaasjes.
Vul met de rest van het ijs en dek af met de
andere drie met chocolade besmeerde
speculaasjes. Zet de ijstaart in de vriezer en
laat deze 8-12 uur opstijven.
Maak het glazuur. Week hiervoor de gelatine
minimaal tien minuten in een kom koud water.
Doe de slagroom, het water en de suiker in
een steelpan. Haal zodra het aan de kook komt
de pan van het vuur, roer de cacao en gelatine
erdoor en giet het door een zeef in een kom.
Laat het glazuur afkoelen tot kamertemperatuur
voordat je het over de ijstaart giet. Breek de
overige speculaasjes in stukken en decoreer de
bovenkant van de ijstaart ermee.

30 MIN. BEREIDINGSTIJD

Benodigdheden
• vier glazen of bakjes om het in te serveren
• handmixer
• kwast
• spuitzak of lepel
Ingrediënten (voor 4 personen)
• 12

taaitaai poppetjes van je ambachtelijke
bakker (zo vers mogelijk!)
• 60

ml sterke koffie of espresso,
op kamertemperatuur
• 4 el amaretto of 2 el amandelextract
• 300 ml slagroom, 30% vet
• 400 g mascarpone
• 50 g poedersuiker
• rasp van twee flinke sinaasappels
• handvol kruidnoten, grof gemalen
• 2 el cacao
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Snijd de taaitaai poppetjes in de lengte in
plakjes en meng de koffie met de amaretto.
Zet beide aan de kant tot gebruik. Klop de
slagroom samen met de poedersuiker tot de
dikte van Griekse yoghurt. Roer de mascarpone
en het sinaasappelrasp erdoorheen. Bekleed
de bodem van elk glas met plakjes taaitaai.
Besprenkel deze met een kwast met het
koffie-amarettomengsel. Spuit met een spuitzak (of gebruik een lepel) een laagje van het
mascarponemengsel over de taaitaai koekjes.
Ga zo door met laagjes maken tot de crème op
is. Je eindigt met een laagje mascarponecrème.
Maak de taaitaai-misú af met de gemalen
kruidnoten en een snuf cacao.

ekker,
Lboterletter!
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IN DE TIJD RONDOM SINTERKLAAS HEBBEN ROOMBOTER AMANDELSTAVEN DE
VORM VAN EEN LETTER S, O OF M - OF OP DE KOP GEZIEN EEN W. IS HET PRODUCT
RECHT EN LANGWERPIG, DAN SPREKEN WE VAN EEN ROOMBOTER AMANDELSTAAF.
RONDOM DE KERSTTIJD WORDT HET PRODUCT MEESTAL OPGEMAAKT
ALS (KERST)KRANS. WELKE VORM HET OOK HEEFT: EEN STUKJE ROOMBOTER
AMANDELLETTER GAAT ER ALTIJD WEL IN!

Roomboter amandelstaven worden ook
wel boterletters genoemd, wanneer het
bladerdeeg uitsluitend met roomboter
is bereid. Bladerdeeg is een zogenaamd
korstdeeg. Volgens de overlevering is het
ooit bij toeval ontstaan. Pasteibakker
Claude Lorraine vergat op een dag boter
in zijn deeg te v erwerken en besloot, om
toch tot een goed product te komen, op

Breuklijnen

het allerlaatst de b
 oter zodanig door het

De vorm in letters heeft, net als bij choco-

deeg heen te vouwen dat de boter niet meer

ladeletters, van origine een educatieve

te zien was. Tot zijn verbazing ontstond er

achtergrond. De keuze voor de letters die

op deze manier een veel brosser en luchtiger

vandaag de dag worden gebakken, heeft

product dan hij gewend was. Lorraine wordt

echter vooral een baktechnische achter-

tot op de dag van vandaag beschouwd als

grond. Alleen letters die bestaan uit één

de uitvinder van bladerdeeg.

vloeiende lijn blijven gegarandeerd heel
tijdens het bakken. Letters met tussen

De staven van bladerdeeg worden gevuld

bepaalt de kwaliteit. Hoe meer amandelen,

streepjes vallen hierdoor af, want die blijven

met amandelspijs. Natuurlijk is ook de

hoe beter de amandelspijs. Ook de kwaliteit

niet vastzitten. Sommige letters, zoals de L,

kwaliteit van het amandelspijs van belang

van de amandelen is hierop van invloed.

bestaan weliswaar uit één lijn maar worden

voor de smaak van een boterletter.

Binnen banketbakkerijen worden ze met

toch niet vaak gemaakt. Dit komt omdat ze

De verhouding tussen het aantal delen

de grootst mogelijke zorg gewalst, zodat

een doos niet goed opvullen en het risico op

amandelen en het aantal delen suiker

de smaak behouden blijft.

breuk tijdens transport daardoor groot is.

Je ambachtelijke bakker gebruikt voor het maken
van boterletters altijd roomboter bladerdeeg.
Wanneer de laagjes in het bladerdeeg goed worden
opgebouwd, vindt er tijdens het bakproces een
opwaartse werking plaats. Hierdoor krijgt het deeg
zijn bladerende eigenschappen en komt de volle
smaak van roomboter goed naar voren.
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BAKWERK

3

4

2
Een ambachtelijke bakker gebruikt alleen amandel
spijs. Daarom heten zijn staven ook roomboter
amandelstaven. Het product dat in de volksmond
een ‘banketstaaf’ of ‘banketletter’ wordt genoemd,
is vaak niet van de beste ingrediënten gemaakt.
Soms zitten er zelfs witte bonen door de vulling.

De (banket)bakker zorgt ervoor dat
er mooie, rechte spijspillen worden gedraaid van
de allerbeste kwaliteit.

5

Het amandelspijs wordt met de hand in bladerdeeg gerold en zorgvuldig dichtgemaakt.
Ook rolt de bakker de staaf nog even goed heen
en weer om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk
lucht tussen het korstdeeg en de amandelspijs zit.
Zo krijg je een goed gevulde amandelstaaf.

7

Ook het roomboter bladerdeeg wordt in rechte
stukken gesneden met behulp van wieltjes.
De bakker kan deze wieltjes zelf instellen op de
door hem gewenste grootte.

6

Voordat de amandelstaven de oven ingaan,
worden ze ingestreken met eigeel. Zo krijgen ze
tijdens het bakken een mooie glans.


Boterletters worden circa 25 minuten op 210 °C
in de oven gebakken.

8

Als de boterletters uit de oven komen, zijn ze klaar om op te eten.
Het is moeilijk om daar nog eventjes mee te wachten, maar wees

wel voorzichtig: het amandelspijs kan gloeiend heet zijn!

Wil jij weten hoe je
ambachtelijke bakker
roomboter amandelstaven maakt? Bekijk
dan dit filmpje!
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feit
of fabel ?

Borstplaat
bevat poedersuiker
Borstplaat wordt gemaakt van kristalsuiker,
suikervrije room en poedersuiker.
Tijdens de bereiding gebruiken Nederlandse
(banket)bakkers grote ketels van koper,
omdat deze de warmte beter geleiden dan
ketels van ander materiaal. In de ketel
worden de room en kristalsuiker verhit.
Zodra de verwarmde massa op de juiste

Chocoladeletters
kennen we sinds de Middeleeuwen

temperatuur is, wordt het in een kom

De chocoladeletter is in Nederland ontstaan rond 1900. Voor die tijd was chocolade

kokende massa. Voor het temperaturen

nog echt een luxeproduct. Cacaobonen waren kostbaar en er was nog geen goede

wordt een speciale suikerthermometer

manier ontdekt om deze cacaobonen te verwerken. Eetbare letters van koek of

gebruikt, omdat deze exacter werkt dan

deeg bestaan al wel sinds de Middeleeuwen. Kinderen in kloosters leerden op

een normale thermometer. Het mengsel

deze manier het alfabet kennen. Presteerden ze goed in de taalles, dan mochten

voor borstplaat moet worden verwarmd tot

ze als beloning een letter opeten. In de negentiende eeuw werden cadeaus van

93 graden Réaumur. Dit is circa 115 °C.

voorzichtig door de poedersuiker geklopt
– eventueel vermengd met cacao of andere
smaakextracten. Hierdoor stolt de vloeibare,

Sinterklaas voor kinderen vaak bedekt met een laken met daarop de van brooddeeg gemaakte beginletter van de voornaam van het kind.

De meeste chocoladeletters
zijn gemaakt van melkchocolade
Het merendeel van de chocoladeletters in ons land
wordt gemaakt van melkchocolade, die minstens 34%
cacaopoeder moet bevatten. Tijdens de bereiding

van chocoladeletters wordt melkchocolade v erwarmd tot een temperatuur
van 46 °C en vervolgens teruggekoeld tot een temperatuur van 31,5 °C. Zo

worden de kristallen geoptimaliseerd, wat de uiteindelijke letters een mooi,
glanzend uiterlijk geeft. Als de chocolade te warm is, zorgt dit voor een

witte uitslag. Voor pure en witte chocolade gelden andere temperaturen.

WIST JE DAT…
…de M de meest verkochte chocoladeletter is? Dit komt omdat het de M is van
Moeder en Mama. Misschien ook wel
omdat het de grootste letter lijkt die er is.
Maar dat mag niet de reden zijn! Je bakker
heeft kleinere letters als de I en de L namelijk
iets dikker en dus even zwaar gemaakt als
grotere letters. Zo krijgt iedereen evenveel.
Eerlijk zullen we alles delen…
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Marsepein
wordt gemaakt
van walnoten

Een kerststol is anders
dan een paasstol
Een kerststol is feitelijk hetzelfde brood als een paasstol. In beide
gevallen gaat het om een luxe krentenbrood gevuld met zuidvruchten,
noten en amandelspijs. De stollen worden op dezelfde manier

Het belangrijkste bestanddeel van

marsepein zijn amandelen. Een goede
banketbakker gebruikt twee delen

amandelen en één deel suiker om marsepein te maken. Soms

maakt hij marsepein van de helft amandelen en de helft suiker.
De marsepein is dan fijner van structuur en bijvoorbeeld goed
te gebruiken voor het maken van figuurtjes of decoraties.

gebakken, nadat het deeg meermalen de tijd heeft gekregen om
te rijzen. Het brood mag vervolgens enkele weken op smaak komen,
zodat de verschillende ingrediënten goed op elkaar kunnen inwerken.
De kerststol en de paasstol worden soms wel verschillend afgewerkt.
Een kerststol wordt traditiegetrouw met poedersuiker bestrooid.
In de afwerking van een paasbrood zoekt de banketbakker vaak
naar het voorjaar. Dat betekent dat hij het brood met geel fondant
bestrijkt en eventueel met pastelkleurig strooisel afwerkt.

Een pure
chocoladeletter kun
je jarenlang bewaren
Hoe hoger het percentage cacao in chocolade, hoe langer
de chocolade houdbaar is. Pure chocolade is na acht of
tien jaar nog steeds niet bedorven. Daarom vormt pure
chocolade ook vaak een onderdeel van noodrantsoenen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat pure chocolade in
Noodrantsoen D: een caloriebom voor noodgevallen.

Speculaas
kun je prima in een gevulde
koektrommel bewaren
Natuurlijk kun je speculaas in een koektrommel bewaren.
Het is echter niet verstandig om speculaas bij andere

Strooien met pepernoten is een symbool
van vruchtbaarheid

koekjes in een trommel te bewaren. Speculaas wordt

Het strooien met pepernoten is te vergelijken

namelijk gemaakt van verschillende kruiden en specerijen.

met het strooien van rijst of confetti op een

Deze kunnen in een trommel gemakkelijk hun geur en

bruiloft. Het verwijst naar de boer die zijn

smaak overdragen op andere producten.

akker met zaad bestrooit en is op deze
manier een symbool van vruchtbaarheid.
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Maak het
jezelf
gemakkelijk
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WIL JE TIJDENS DE FEESTDAGEN ZELF NIET DE HELE DAG IN DE KEUKEN STAAN, MAAR
OOK VAN JE BEZOEK EN HUN VERHALEN GENIETEN? VUL DAN EEN TAFEL VOL LEKKERS
EN LAAT IEDEREEN DE HELE AVOND DOOR ZELF DE BORDJES VULLEN. ZO HEEFT NIEMAND
VEEL WERK EN IEDEREEN PLEZIER. ER IS MEER DAN GENOEG VOOR IEDEREEN!

Brood is de ideale drager
van allerlei g
 erechten op een buffet.
Zorg daarom voor een snijplank vol verschillende
broodsoorten, zodat je je gasten verleidt tot het
proeven van allerlei lekkers dat je hebt gemaakt.
Wist je dat de eerste drie gerechten op een buffet
het meest worden gekozen?
Probeer hoogte te creëren op een buffet, bijvoorbeeld door hier en daar een stapel (stevige!)
boeken onder een kleed te leggen of gebruik
te maken van etagères. Een hoge glazen vaas met
takken en lichtjes geeft ook hoogte en maakt
sfeer op de buffettafel. Kies takken en versieringen
in een kleur die goed past bij het interieur.
Een paar extra strengen feestverlichting onder
een voile gordijn geven daarnaast een speels licht
effect op de tafel wanneer het donker wordt.

Zorg voor opvallende kleur- en smaakcombinaties
op een buffet. Wat kleur betreft zijn spiesjes met
kerstomaatjes, bolletjes mozzarella en blaadjes
basilicum altijd een schot in de roos. Serveer er
een mooie ciabatta van je ambachtelijke bakker bij,
eventueel met pesto.
Een schaal crostini’s staat niet alleen erg mooi op
een buffet, maar is ook eenvoudig om te maken.
Snijd een vers stokbrood in schuine plakken, bak ze
krokant in een koekenpan met olijfolie en maak ze
af met beleg in diverse smaken. Bijvoorbeeld met
geroosterde groenten, blauwe kaas en peer of met
geitenkaas met zongedroogde tomaatjes en bieslook.

Vraag je ambachtelijke bakker eens naar zijn hartige
assortiment. Hij maakt wellicht kleine kaas-, gehaktof saucijzenbroodjes, maar vult ook soesjes met hartige
vullingen. Bijvoorbeeld met een crème van romige
kaas of zalm. Een mooie aanvulling op je buffet.
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Tips
Vervang de ham
eens door plakjes
gerookte zalm, gerookte
eendenborstfilet
of casselerrib.
Schil de kerstomaatjes
heel dun en rol
het schilletje op tot
een klein roosje.

Ingrediënten (voor 12 stuks)
9 sneetjes bruin of wit casinobrood,
zonder korst
300 g verse geitenkaas,
op kamertemperatuur
3 eetlepels peterselie, heel fijngehakt
3 eetlepels verse basilicum,
heel fijngehakt
versgemalen zwarte peper
1/2 rode paprika, in piepkleine blokjes
1/2 gele paprika, in piepkleine blokjes
6 plakken gegrilde achterham
1 bakje rucolakers of tuinkers
18 kerstomaatjes, in vieren

Petitglacés zijn kleine bitterkoekjes met een dopje
crème erop, afgedekt met marsepein. Petitfours
bestaan uit diverse lagen gevulde cake in een
zacht jasje van marsepein. Beide lekkernijen staan
prachtig op een etagère, eventueel aangevuld
met chocolade. Ze vormen de perfecte afsluiting
van een mooi diner. Klein, maar fijn!

Zet kaartjes of vlaggetjes
bij elk gerecht met d
 aarop
geschreven wat het is, zodat
je dat niet de hele tijd
opnieuw hoeft uit te leggen
Heb je niet heel veel ruimte in huis? Servies en
schalen kun je eventueel ook op je aanrechtblad
kwijt. Leg een plank over het gasfornuis en plaats
een leuke tafelloper over je aanrechtblad. Je kunt
zelfs een oude deur op schragen leggen en met een
mooi kleed afdekken: zo heb je snel een extra tafel.
Twijfel je of je wel voldoende hebt? Gemiddeld
genomen kun je voor een avondmaaltijd 450 tot
500 gram voedsel per persoon aanhouden. Dat is
inclusief broodjes met boter en een eventueel
dessert. Oudere mensen en kinderen eten wellicht
iets minder, jongeren weer wat meer. Bedenk ook:
niet iedereen eet alles.

Hartige
petitfours

Wil je je gasten bij ontvangst direct iets te eten
aanbieden, maar het buffet nog niet officieel openen?
Zorg dan voor kleine versnaperingen op statafels
en bij zitjes. Het is daarbij de kunst gastvrijheid uit
te stralen zonder de eetlust te bederven!
Gesneden en belegd brood, zoals sandwiches,
kun je vers en fris houden door wat blaadjes sla
tussen het beleg en het brood te leggen. Dat kan
een blaadje kropsla zijn of wat fijngesneden reepjes
ijsbergsla. Ook zeer dun gesneden schijfjes tomaat,
komkommer of appel houden het brood mals en fris.
Bovendien combineren deze ingrediënten goed
met hartige belegsoorten zoals kaas en vleeswaren.

Bereidingswijze
Meng de geitenkaas met de peterselie,
basilicum en peper naar smaak. Meng de
helft met de rode paprikablokjes en de
andere helft met de gele paprikablokjes.
Bestrijk drie sneetjes brood met kruidenkaas met rode paprika en drie sneetjes
met kruidenkaas met gele paprika. Beleg
al deze sneetjes met ham. Leg de sneetjes
met gele paprika op de sneetjes met rode
paprika. Bestrijk de laatste drie sneetjes aan
beide kanten met de naturel geitenkaas en
leg ze op de stapeltjes. Snijd deze stapeltjes
met een elektrisch mes of een scherp
kartelmes zonder te duwen elk in vier mooie
vierkantjes. Garneer de petitfours bovenop
met een toefje rucola en partjes tomaat.
Zet de petitfours op een mooie schaal en
zet ze tot gebruik in de koelkast.

14
EEN KERSTBROOD BAKKEN IS
EEN TIJDROVENDE BEZIGHEID.
HET DEEG VAN EEN STOL MOET
NAMELIJK MEERMALEN DE TIJD
KRIJGEN OM TE KUNNEN RIJZEN.
HET GEHEIM VAN EEN LEKKER
KERSTBROOD SCHUILT DAARNAAST IN DE JUISTEINGREDIËNTEN
ÉN IN DE BEHANDELING
DAARVAN. VAKMANSCHAP IS EEN
VOORWAARDE!

KARDEMOM, KANEEL EN GEKONFIJTE KERSEN

Doe jij dat ook? Eerst de amandelspijs uit

Denk aan (gesuikerde) oranjesnippers,

De langwerpige vorm van het brood zou

het midden peuteren, om deze vervolgens

sukade, amandelen, stemgember, gekonfijte

volgens sommige historici trouwens

over de hele boterham uit te smeren en

kersen, kardemom, kaneel of kruidnagel-

verwijzen naar een ingebakerd kindje,

daar overheen nog een dikke laag roomboter

poeder. Door de samenstelling van het

ofwel het kerstkind. Anderen zeggen

aan te brengen? Je bent niet de enige!

deeg met dergelijke ingrediënten weten

echter dat met die vorm de ruimte op de

Voor veel mensen is een sneetje kerstbrood

we dat de kerststol een lange historie kent.

ovenvloer beter kan worden benut.

een ultieme decembertraktatie.

Het vruchtenbrood bestaat al sinds kruisridders zo’n 650 jaar geleden specerijen

Rijpingsproces

Specerijen

als oranjesnippers, sukade en amandelen

Je ambachtelijke bakker begint al ruim

Een goede kerststol is te herkennen aan

uit verre landen meenamen. Van origine

voor december met het maken van zijn

een lekker frisse smaak van boter, citroen

is een kerststol overigens een Duits luxe

kerststollen. Het brood komt namelijk het

en kruiden. Het is een krentenbrood dat

brood, ook wel Weihnachtsstollen of

lekkerst op smaak als de ingrediënten enkele

rijk is gevuld met gedroogd fruit, noten

Christstollen genoemd.

weken goed op elkaar kunnen inwerken.

en echte amandelspijs. De bakker voegt

De introductie in Nederland is nog

Het beste wordt het kerstbrood tijdens dit

allerlei specerijen en lekkernijen toe om

raadselachtig, maar heeft waarschijnlijk

rijpingsproces bewaard op een iets gekoelde

het kerstbrood zijn unieke smaak te geven.

in de n
 egentiende eeuw plaatsgevonden.

plek in een theedoek.
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Zelf zien hoe je
ambachtelijke bakker
kerststollen bereidt?
Bekijk dan dit filmpje!

BAKWERK

Wil je het brood eindelijk gaan aansnijden?
Snijd dan eerst een sneetje uit het midden.
Zo kun je naderhand de twee helften weer
tegen elkaar aanleggen om uitdrogen te
voorkomen. Met een beetje geluk zit hier
meteen het meeste amandelspijs! Hoewel
een kerststol van de ambachtelijke bakker
zich kenmerkt door spijs helemaal van
het ene tot het andere kapje.



Om een goed kerstbrood of de
lekkerste oliebollen te maken,

selecteert de bakker de allerbeste

zuidvruchten en behandelt deze op

de juiste wijze. Zijn geheim? Kwaliteit,
temperatuur, tijd en toewijding.

Rozijnen en krenten moeten voor

gebruik worden gewassen en wellen.
De bakker zet ze vijftien tot twintig
minuten onder water. Om tot een
optimale smaak en de beste

verwerking te komen, moeten de
krenten en rozijnen hierna nog

20 tot 24 uur staan. Zijn ze te nat op
het moment van verwerken, dan

draaien ze kapot in de deegmachine.
Zijn ze te droog, dan onttrekken ze
vocht aan het deeg, waardoor een
droog eindproduct ontstaat.

Wentelteefjes
van kerststol
Ingrediënten (voor 4 personen)
8 sneetjes kerststol
125 ml volle melk
1 ei
klontje roomboter om in te bakken
4 el vanillesuiker
1 el kaneel
Vers fruit, zoals bramen en vijgen
120 ml hangop (eventueel zelf gemaakt)
of stevige Griekse yoghurt
2 el honing
Bereidingswijze
Klop de melk los met het ei. Wentel de
sneetjes kerststol door het melk- eimengsel.
Verwarm de roomboter in een koekenpan
en bak de wentelteefjes aan elke zijde goudbruin. Dit duurt zo’n drie tot vier minuten.
Besprenkel ze meteen met wat vanillesuiker
en kaneel en serveer met vers fruit, hangop
en een beetje honing.

Tip: maak zelf je hangop,
is zo gedaan. Bekleed een
zeef met een kaasdoek
en hang deze in een kom.
Doe hier zoveel Griekse
yoghurt in als je nodig
hebt en laat acht uur in
de koelkast staan.

Geroosterde
kerststol met
limoen-room
Ingrediënten (voor 4 personen)
4 plakken kerststol
1/2 limoen
150 ml crème fraiche
3 eetlepels poedersuiker
8 blaadjes munt
Bereidingswijze
Rooster de plakken kerststol in een broodrooster. Schrob de limoen goed schoon onder
de kraan. Rasp het groene gedeelte van de
schil er voorzichtig af. Pers daarna de halve
limoen uit. Hak vier blaadjes munt heel fijn.
Meng de crème fraiche met een eetlepel
limoensap, bijna alle rasp, de poedersuiker en
de gehakte munt tot het een egaal geheel is.
Leg op elke plak geroosterde stol een mooie
toef limoenroom. Garneer met een blaadje
munt en het laatste beetje limoenrasp.
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VOORAF

Gegratineerde
vissoep
met witbrood
Ingrediënten (voor 4 personen)
1 wit vloerbrood
3 eetlepels olijfolie
1 ui, gesnipperd
1 courgette, in blokjes
1 pot gekoelde vissoep
250 gram kerstomaatjes, gehalveerd
250 gram verse zalm, in blokjes
150 gram cocktailgarnalen
100 gram gekookte mosselen
1/2 eetlepel verse tijm
2 tenen knoflook
100 ml mayonaise
1 theelepel sambal oelek
100 gram geraspte Gruyère
Bereidingswijze
Verwarm de ovengrill voor. Verhit de olijfolie in een
soeppan en bak de ui en courgette al omscheppend
in drie tot vier minuten zachtjes gaar. Schenk de
vissoep erbij en roer de kerstomaatjes, zalm,
cocktailgarnalen, mosselen en tijm erdoor. Breng
het geheel al roerende aan de kook en laat de soep
nog drie tot vier minuten heel zachtjes doorkoken.
Snijd intussen twaalf smalle sneetjes van het brood
(of halveer zes grote sneden), leg ze op de bakplaat
en rooster ze onder het hete grillelement goudbruin. Pers de knoflook boven de mayonaise uit en
roer er 1 theelepel sambal door. Bestrijk de sneetjes
brood met de knoflookmayonaise. Leg in vier
grote soepkommen elk twee sneetjes brood.
Schep de hete vissoep erop, leg er nog een sneetje
brood in en strooi de kaas erover. Zet de soepkommen op de bakplaat en schuif deze 10 cm
onder het hete grillelement. Laat de kaas in twee
tot drie minuten smelten. Serveer direct.

HOOFD

Knapperige
broodtorentjes
HOOFD

Kaasvulkaantjes
Ingrediënten (voor 2 personen)
2 harde bruine bolletjes
druiven
200 g geraspte kaas
1 bakje kruidenroomkaas
25 g boter
25 g bloem
3 dl bouillon
peper en zout
kerstomaatjes
peterselie
Bereidingswijze
Smelt boter in een pan met dikke bodem. Roer de
bloem door de gesmolten boter, giet de bouillon
erbij, roer verder tot een saus. Smelt hierin alle
kaas, voeg wat peper en zout toe. Roer voor een
vurig effect mosterd en/of rode voedingskleurstof
door de fondue. Snijd het kapje van de bolletjes
en pluk het brood er voorzichtig uit. Niet te veel,
anders stroomt de kaas straks door de gaatjes.
Giet de kaas in de broodjes. Knoeien mag; laat
de lava maar stromen! Zet een boompje naast je
vulkaan: kneed plukjes brood om het uiteinde van
de peterselietakjes. Doop tomaatjes, druiven en
de balletjes brood in je lava.

Ingrediënten (voor 4 personen)
4 sneetjes oud witbrood
4 eieren
100 g geraspte jong belegen kaas
2 eetlepels bieslook, fijngeknipt
2 eetlepels platte peterselie, fijngehakt
zout, versgemalen peper
25 g zachte boter
50 g veldsla
12 kerstomaatjes
4 timbaalvormpjes of hoge ovenvaste schaaltjes
of glazen
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de korstjes
van het brood en snijd de sneetjes in kleine blokjes.
Klop in een kom de eieren los en meng de kaas
en kruiden erdoor. Voeg wat zout en peper naar
smaak toe. Schep de blokjes brood erdoor en laat
dit mengsel tien minuten staan. Vet de vormpjes
dik in met boter en vul ze met het ei-broodmengsel.
Druk dit goed aan. Zet de vormpjes op de bakplaat
een richel onder het midden in de oven. Bak de
torentjes in 20-25 minuten goudbruin en gaar.
Laat de torentjes even iets afkoelen in de vormpjes.
Maak dan het torentje goed van de rand los.
Zet een bord op een vormpje en keer ze samen.
Schud even en laat het torentje op het bord glijden.
Verdeel de veldsla eromheen. Halveer de tomaatjes
en leg ze op de veldsla.

afel!
Drie
gangen
of
meer

WIE ZEGT DAT DE
FEESTDAGEN ALTIJD
OM EEN UITGEBREID
DINER HOREN TE
DRAAIEN? SAMEN
LUNCHEN IS NET ZO
GEZELLIG! EN KAN
MINSTENS ZO LEKKER
ZIJN BOVENDIEN.
ZEKER WANNEER JE
OOK ROND HET
MIDDAGUUR MEERDERE
GANGEN PRESENTEERT.
MET PRODUCTEN VAN
JE AMBACHTELIJKE
BAKKER HOEFT DAT
HELEMAAL NIET
INGEWIKKELD TE ZIJN.
GA JE KIEZEN?
OF MAAK JE ALLES?
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HOOFD
DESSERT

Meergranenbol
met kalkoen en
peer
Ingrediënten (voor 4 personen)
4 meergranenbollen (met noten en rozijnen)
300 gram kalkoenfilet
2 theelepels knoflookpoeder
1 theelepel cajunkruiden
4 stoofpeertjes
100 gram spruitjes
200 milliliter rode wijn
200 milliliter water
2 steranijs
1 kaneelpijpje
4 kruidnagels
2 blaadjes laurier
100 gram suiker
Gemalen peper
Olijfolie
Bereidingswijze
Schil de stoofperen, doe ze in een steelpan met
de rode wijn, suiker en alle specerijen. Stoof de
peren gaar in 1,5 uur. Bestrijk de kalkoenfilet met
het knoflookpoeder, de cajunkruiden en de peper.
Verdeel de kalkoen vervolgens in vier stukken en
zorg dat ieder stuk ongeveer 1,5 centimeter dik is.
Doe de olijfolie in de koekenpan en leg vervolgens
de kalkoen in de pan. Bak de kalkoen gedurende
ongeveer vijf minuten op halfhoog vuur. Draai de
kalkoen voorzichtig om. Bak de kalkoen vervolgens
nog eens drie minuten totdat deze goudbruin en
gaar is. Was de spruiten en haal de blaadjes los.
Gooi de buitenste blaadjes weg. Snijd de broodjes
open en vul met de blaadjes van de spruiten en
de gebakken kalkoenfilet. Leg de partjes stoofpeer
op het brood en dek af met het kapje.

Bavarois
van kerststol
Ingrediënten (voor 4 personen)
500 ml melk
125 ml room
2 eidooiers
80 gram suiker
7 blaadjes gelatine
1 vanillestokje
300 gram kerststol in blokjes gesneden
Bereidingswijze
Week de blaadjes gelatine in koud water. Doe de
eierdooier met de helft van de suiker in een beslagkom en klop de massa met een garde tot deze wit is.
Snijd het vanillestokje open en schraap met het
koksmes de vanille eruit. Doe de melk met de vanille,
het vanillestokje en de rest van de suiker in een pan,
zet de pan op een hoog vuur en breng het aan de
kook. Haal het vanillestokje eruit. Giet de warme
melk beetje voor beetje al roerend met een garde
op de witgeslagen eierdooier. Knijp de gelatine uit,
voeg deze aan het mengsel toe en giet het geheel
terug in de pan. Verhit het mengsel op een matig
vuur onder voortdurend roeren totdat alle gelatine
is opgelost. Laat het mengsel in een bak koud water
afkoelen tot het lobbig is. Doe de room in een beslag
kom en klop het stijf. Spatel de geklopte slagroom
door het mengsel. Voeg nu de in blokjes gesneden
kersstol toe en vul vervolgens puddingvormpjes of
een schaal. Om straks de bavarois te kunnen storten,
is het handig om de binnenkant van de vorm te
bekleden met huishoudfolie. Plaats de bavarois
onder plastic folie in de koeling om op te stijven.
Presenteer de bavarois op een mooi bordje. Leg er
vers bosfruit omheen. Maak van bessenjam een
dressing, door met water te verdunnen. Schep daarvan
iets over het fruit. Bestuif licht met poedersuiker.
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PERFECTIE IN DETAILS

IN VLAANDEREN ZIJN OLIEBOLLEN DOORGAANS NIET GEVULD.
MAAR IN NEDERLAND HOUDEN WE JUIST VAN EEN VULLING VAN KRENTEN,
ROZIJNEN EN APPEL. OOK VOEGT JE BAKKER SOMS INGREDIËNTEN TOE ALS
SUKADE OF SINAASAPPELSNIPPERS. VOORZIEN VAN EEN LAAGJE POEDERSUIKER
IS HET DE OUDEJAARSTRAKTATIE BIJ UITSTEK. GELUKKIG NIEUWJAAR!
“Over smaak valt wel degelijk te twisten”,

omzet door de venijnige en vaak ongegronde

allerbeste oliebollen persoonlijk te

bemerkte de redactie van het Algemeen

redactiecommentaren zagen teruglopen.

komen proeven. Echte liefhebbers zijn

Dagblad afgelopen jaar. Zoveel zelfs,

Andere deelnemers betreuren het dat de

bereid om uren in de rij te staan en

dat het dagblad besloot te stoppen met

test is afgelast, omdat zij veel klandizie

kilometers om te rijden voor de perfecte

zijn jaarlijkse smaaktesten van onder

trokken met hun oliebollen die hoge

oliebol. En dat is niet zo gek, want

andere de oliebol. Fijn voor ambachtelijke

ogen gooiden. Er zijn namelijk mensen,

een lekkere oliebol hóórt gewoon bij

bakkers en oliebollenkramen die hun

die heel Nederland doorreizen om de

onze jaarwisseling.
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OLIEBOLLEN WORDEN
GEBAKKEN VAN BESLAG,
NIET VAN DEEG.
HET VERSCHIL TUSSEN
DEEG EN BESLAG IS DE
ZOGENAAMDE VISCOSITEIT,
OFWEL DE STIJFTE VAN HET
DEEG. DEZE VISCOSITEIT
STELT AAN DIVERSE GROND
STOFFEN EN BEWERKINGEN
SPECIFIEKE EISEN.

BAKWERK

Probeersels
Oliebollen zijn een traditioneel gefrituurd
gistdeeg-gerecht uit de lage landen. Op
kermissen in Nederland en België worden
ze het hele jaar door vanuit oliebollen
kramen verkocht, maar de ambachtelijke
bakker bakt ze uitsluitend rond de jaarwisseling. Wel begint hij vroeg met oefenen:
soms kun je al vanaf oktober zijn probeersels
in de winkels proeven. De optimale oliebol
bakken is namelijk geen gemakkelijk

Wil jij weten hoe
je bakker oliebollen
maakt? Bekijk
dan dit filmpje!

werkje. Alles moet kloppen: de perfectie
schuilt in details. Oliebollenbeslag wordt
doorgaans gemaakt van bloem, eieren,

flink doorwerken. Terwijl hij staat te

gist, wat zout en lauwe melk of karnemelk.

scheppen, rijst het beslag namelijk gewoon

Het beslag dient veertig tot zestig minuten

verder. En wanneer beslag te lang blijft

te rijzen, zodat de oliebol voldoende luchtig

staan, zuigt het veel vet in de oliebol. Dat

wordt. Alles draait om een constante basis

geeft natuurlijk geen lekker resultaat.

van een bepaalde hoeveelheid grondstoffen,
consequente keuzes in ingrediënten en de

Na het bakken moeten oliebollen goed

juiste temperaturen van ingrediënten, de

afkoelen en uitwasemen. Daarom

omgeving, het deeg en de olie. Iedere bakker

groot belang. Deze moet de juiste en ook

moeten warme oliebollen nooit op elkaar

heeft zijn eigen recept en werkwijze.

een constante temperatuur hebben van rond

worden gestapeld: hierdoor kan de

de 175 °C. Door lagere baktemperaturen

structuur beschadigen en kunnen

Nooit stapelen!

ontstaan vette en bleke oliebollen.

onprettige eeteigenschappen ontstaan.

Bij het bakken van oliebollen is het onder

Door hogere baktemperaturen ontstaan

andere van belang dat de vulling van

schadelijke stoffen in de olie en sterk

bijvoorbeeld rozijnen, krenten of appel

kleurende, slecht gegaarde oliebollen.

dezelfde temperatuur heeft als het beslag.

Door de (neutrale) geur van de olie in de

Deze temperatuur ligt idealiter rond de

gaten te houden en te zorgen voor het

27 °C. Tijdens het bakken mag het beslag

juiste bakoliepeil, kan de bakker zijn olie

niet afkoelen. Ook de kwaliteit van de olie

op tijd vervangen. Tijdens het bakken van

waarin de bollen worden gebakken is van

oliebollen moet de bakker overigens wel

WIST JE DAT…
… een beetje poedersuiker op je
oliebol niet alleen heel lekker smaakt,
maar ook helpt tegen vette vingers?

je
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Je ambachtelirjlkijke decembermaand en
		 een hee
een gezond 2019!

Dit magazine wordt je aangeboden door
je ambachtelijke (banket)bakker

