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Brood

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

Voor mij als ambassadeur van de
Stichting Ambachtelijke Bakkerij
gaat er geen dag voorbij dat ik
het eten van brood niet promoot.
Daarom vind ik het erg leuk dat
deze editie van Bakwerk vrijwel
volledig in het teken staat van
.nl
brood. En wellicht heeft u mij en
mijn dochter voorbij zien komen 
in de TV-commercials over de
ambachtelijke bakker? Bovendien hingen we, genietend voor een vitrine boordevol
lekkers, op grote posters in bushokjes. Allemaal om de ambachtelijke b
 rood- en
banketbakker onder de aandacht te brengen! Brood heb je keihard nodig om
energiek de dag door te komen. Ik kan en wil zelf in ieder geval nooit meer zonder.
Daarom lever ik graag mijn bijdrage aan deze landelijke mediacampagne, waarin
de ambachtelijke bakker centraal staat. In september wordt de campagne herhaald.

per jaar. Artikelen worden zowel

Maar eerst gaan we als gezin weer op vakantie naar Spanje. Ook daar halen we
dagelijks verse broodjes, om na het sporten lekker mee in het zonnetje te ontbijten.
Als er iets overblijft, eten we dat later op de dag met bijvoorbeeld aioli. Heerlijk,
echt op z’n Spaans genieten! Als we vrij zijn, genieten we als gezin sowieso enorm
van en met elkaar. Ik onderneem zoveel mogelijk leuke dingen met mijn dochter
Indy. We gaan samen fietsen, buiten spelen of zwemmen – mits het weer dat
toelaat natuurlijk.

	www.facebook.com/

Uw
ambachtelijke
bakker
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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
Bakkerijambacht
Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Sandra Wewer
Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land
Fotografie (met dank aan)

En terug in Nederland? Dan geniet ik weer van het lekkere bruine brood dat
onze eigen bakker bakt. Bovendien beginnen we op vrijdagavond, vakantie of
geen vakantie, het weekend altijd met een lekker gebakje. Het leven is te mooi
om daarvan niet volop te genieten!

Bas Goossen
Brood.net
Omroep Max
KRO / Stijn Ghijsen
Grafische vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,
Alphen aan den Rijn

Zonnige groet,

Leontien

Sportvrouw en ex-wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel is ambassadeur van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.
Door het vertellen van haar eigen levensverhaal promoot zij de producten van de ambachtelijke (banket)bakker.

© 2017 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.
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Fotografie: KRO / Stijn Ghijsen

Anita Witzier
WIE IS...?
Anita Witzier (1961) is
televisiepresentatrice
en ambassadeur van
verschillende goede
doelen. Ze begon in
1988 bij Veronica en
stapte in 1996 over naar
de KRO. In 2007 won ze
de Zilveren Televizier-ster,
waarvoor ze in totaal
zeven keer genomineerd
is geweest. Daarnaast
kreeg ze in 2011 een
Koninklijke onderscheiding
als Ridder in de orde van
Oranje-Nassau voor
haar vrijwillige inzet als
ambassadeur van het
Reumafonds en de
stichting Hulphond
Nederland. Anita Witzier
is getrouwd en heeft een
zoon en een dochter.

“HET HEEFT IETS GEZELLIGS”, VINDT ANITA WITZIER, ALS ZE NADENKT OVER EEN
BEZOEK AAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER. “EN HET RUIKT ER ALTIJD ZO HEERLIJK.
DAT IK ER SOMS OP ZATERDAG EEN KWARTIER IN DE RIJ MOET STAAN, NEEM IK OP
DE KOOP TOE.”
Anita Witzier vindt het belangrijk om de lokale

bakker meestal ook nog eens doordeweeks. “Ik haal

middenstand in haar woonplaats te steunen. “Daarom

er graag mueslibrood, zuurdesembrood en puur

haal ik mijn brood bij de bakker en mijn vlees bij

spelt. Dat laat ik bij voorkeur iets dikker snijden,

de slager, in plaats van alles bij de grootgrutter.

zodat je van die lekker stevige boterhammen krijgt.”

Het aanbod bij de ambachtelijke bakker is echt vers

Over het assortiment van haar bakker raakt ze

en heel gevarieerd.”

eigenlijk niet uitgepraat. “Hij maakt ook zulk lekker
stokbrood van appeldesem en bruine baguettes. En

Op zaterdag is het sowieso ‘vaste prik’ om even langs

dan zijn saucijzenbroodjes! Of de stollen met spijs

de bakker te gaan. Dan neemt Anita er graag harde

rondom Kerst en Pasen.”

broodjes en ‘knopen’ mee: “Een soort croissants,
maar dan iets steviger.” Daarnaast bezoekt ze haar

Heel soms reizen er in de tas van Anita ineens
gembermeisjes van de bakker met het brood mee

‘Gembermeisjes en
roomboter koekjes: soms heb ik
ze zomaar ineens in huis!’

naar huis. “Bladerdeegschuitjes met stemgember
of roomboter koekjes: daarvoor ga ik nooit naar de
bakker, maar soms heb ik ze ineens toch in huis.
Hoe dat komt? Omdat ze zo lekker zijn natuurlijk!
Onweerstaanbaar zo nu en dan.”
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VAN
TIJGER
TOT
CASINO
Broodsoorten genoeg bij de

IN NEDERLAND ETEN WE PER
PERSOON ONGEVEER 50,9
KILOGRAM BROOD PER JAAR.
DIT OMVAT AL HET BROOD DAT
ZOWEL THUIS ALS BUITENSHUIS
WORDT GEGETEN. OMGEREKEND
IS DAT ZO’N HONDERDVEERTIG
GRAM BROOD PER DAG: ONGEVEER
VIER SNEETJES. VOLKORENBROOD
IS ONS FAVORIETE BROOD,
GEVOLGD DOOR MEERGRANENEN TARWEBROOD. MAAR WAAR
KOMEN EIGENLIJK AL DIE LEUKE
BENAMINGEN VOOR ONZE
BROODSOORTEN VANDAAN?

Nederlandse bakker
Tijgerbrood
Tijgerbrood dankt zijn naam
aan de bovenste korst, die wel

Casinobrood

wat weg heeft van een tijgervel.
In werkelijkheid lijkt het p
 atroon
overigens meer op dat van een

van rijstebloem gemaakt. Doordat

luipaardvel. De bakker bakt tijger-

rijstebloem geen gluten bevat, rekt

brood in een witte, tarwe en

het niet mee met het deeg t ijdens

volkoren variant. Zodra het deeg-

het rijzen. Hierdoor gaat het laagje

stuk bijna volledig is gerezen,

tijgerpap scheuren en ontstaat de

wordt er een dun laagje pap op het

karakteristieke, krokante korst.

deeg aangebracht. Dit is meestal

De mate van scheuren kan worden
geregeld door de dikte van de pap.

Een casinobrood is een speciaal
busbrood. Dit vierkante brood wordt
gebakken in een bus, die met een
langwerpige deksel wordt afgesloten.
Op die manier kan het deeg t ijdens
het bakken niet ‘uit de pan rijzen’.
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Door een brood in te
knippen, krijgt het
meer oppervlakte en
dus meer korst
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Busbrood
Busbrood wordt gebakken in een
broodbus, ook wel een brood- of bakblik
genoemd. Als er geen deksel op de

Knipbrood

bus gaat, wordt het een hoog brood.
Knipbrood, met zijn twee ronde bollen aan
de bovenkant van iedere boterham, is lange
tijd hét klassieke brood van Nederland

Een knipbrood was van oudsher voor de

geweest. Het past goed in de broodtrommel

bakker iets gemakkelijker te bakken.

en de korst is lekker knapperig. Een heel

Doordat het brood door het knippen niet

knipbrood heeft een wig in de lengte

zo hoog oprijst, was de temperatuur in

richting van het brood, maar dit is geen

de houtgestookte broodovens van de

rechte snede. Het is een rij knippen van

negentiende eeuw gemakkelijker door het

een schaar, ongeveer vijf centimeter diep

brood heen te verdelen. Een brood dat is

het deeg in. Bij elke knip ontstaat een

ingeknipt, is minder hoog en verbrandt dus

deuk plus een keepje in de dwarsrichting.

minder snel aan de bovenkant. Je kunt

Door het knippen heeft het brood meer

het zelfs iets langer in de oven laten staan,

oppervlakte en dus meer korst.

zodat de korst nog wat steviger wordt.

Plaatbrood
Plaatbrood wordt gebakken op een 
geperforeerde, metalen bakplaat. Deze broodjes 
worden meestal met vele tegelijk gevormd en op

Vloerbrood
Vloerbrood wordt gebakken op
de (stenen) vloer van de oven.
Het brood bevindt zich niet in een

een bakplaat in de oven gebakken. Ook stokbrood
wordt tegenwoordig vaak op een bakplaat gebakken.
Meestal zijn die bakplaten langwerpige, licht gebogen
platen die in een soort rek hangen. De bakplaten zijn
geperforeerd (met kleine gaatjes). Zo kan de bakker het
gehele rek in een grote oven rijden.

broodbus- of blik. De ovenvloer
wordt zeer heet, waardoor het deeg
daarop snel d
 ichtschroeit. Dit
zorgt voor een knapperige korst.
Tegenwoordig bakken bakkers
vloerbrood vaak wel in een
bakblik, maar dit is dan een
extra laag bakblik en niet een
traditioneel hoog bakblik.

GROOTBROOD EN KLEINBROOD
Er wordt in de bakkerij onderscheid gemaakt tussen grootbrood en kleinbrood. Een andere
naam voor kleinbrood is kleine, luxe broodjes. Het brood wordt dikwijls in verschillende, bewerkte
vormen gemaakt of gedecoreerd; zeg maar versierd, bijvoorbeeld met zaden of pitten. Vandaar
de naam ‘luxe’. E
 nkele bekende voorbeelden zijn: maanzaadbolletjes, croissants en vlechtbroodjes.
Onder grootbrood verstaan we de broodsoorten die ook in tweeën kunnen worden gedeeld of
gesneden worden verkocht. Grootbrood weegt ongeveer achthonderd gram; kleinbrood tussen
de dertig en honderd gram.
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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!

BROOD: BRON VAN ENERGIE
BROOD IS EEN BELANGRIJKE BRON VAN
KOOLHYDRATEN. MAAR WAT ZIJN
KOOLHYDRATEN PRECIES? EN BETEKENT
DIT DAT BROOD OOK SUIKER BEVAT? 
DE TERMEN KOOLHYDRATEN EN SUIKER
WORDEN VAAK DOOR ELKAAR GEBRUIKT,
MAAR HEBBEN NIET DEZELFDE BETEKENIS.
ALLE SUIKERS ZIJN KOOLHYDRATEN, MAAR
NIET ALLE KOOLHYDRATEN ZIJN SUIKER.

Bakker,
n
i
r
e
k
i
u
s
r
e
t
i
z
mijn brood?
Suiker en koolhydraten worden nogal

En dat brood dus dik zou maken en

van koolhydraten, in de ban te doen.

eens door elkaar gehaald. Ja, er zitten

ongezond zou zijn? Gelukkig liggen de

Sterker nog, er zijn goede redenen om

koolhydraten in brood. Betekent dat

feiten toch wat anders! Het is zeker niet

de energie die je nodig hebt, juist uit

dan ook dat er veel suikers in zitten?

nodig om brood, een belangrijke bron

koolhydraten te halen.
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De toevoeging van zaden en pitten aan
brood verlaagt het totale koolhydraatgehalte
van het brood, omdat deze zaden en pitten
eiwitten en vetten bevatten. De toevoeging
van bijvoorbeeld krenten en rozijnen zorgt
daarentegen voor een verhoging van het
totale koolhydraatgehalte, doordat krenten
en rozijnen van nature veel suikers bevatten.

Bron van energie
We hebben allemaal iedere dag energie
nodig om ons lichaam aan het werk te zetten.
Die energie halen we uit koolhydraten,
eiwitten en vetten. Voedingsdeskundigen
raden aan om vooral koolhydraten die
energieleverancier te laten zijn, omdat
ons lichaam koolhydraten het makkelijkst
omzet tot glucose, dé brandstof voor onze
(hersen)cellen.

Koolhydraten worden door het
lichaam omgezet in glucose:
dé brandstof voor onze (hersen)cellen

Wanneer je koolhydraten laat staan, moet

namelijk nog alle natuurlijke vezels en

doen zij dit als voedsel voor de gist, die

je energie uit eiwitten en vetten komen.

voedingsstoffen. Volkorenbrood bijvoor-

onmisbaar is tijdens het bakproces. De gist

En dat heeft nadelen. Eiwitten dienen

beeld is een prima bron van koolhydraten.

zet suiker om in gas en alcohol, waardoor

vooral als bouwstoffen en zijn voor het

het brood gaat rijzen. Het brood krijgt een

lichaam moeilijker om te zetten tot brand-

Toegevoegde suiker

groter volume en de suiker beïnvloedt de

stof. Bij dat proces ontstaat ook ammoniak,

Het meeste brood bevat per boterham

kleur van de korst. In het eindproduct is

wat in grote hoeveelheden je lever en nieren

slechts 0,7 tot 1,2 gram suiker. Deze aan-

de toegevoegde suiker niet meer aanwezig.

belast. Vetten zijn noodbrandstoffen. Die

wezige suiker zit van nature in het meel

De gist heeft de suiker als het ware op

worden pas aangesproken als je glucose-

van het graan. Ter vergelijking: de jam op

gegeten. Ook van de gevormde alcohol blijft

voorraad op is. Als je langdurig koolhydraten

een boterham bevat gemiddeld 18,6 gram

tijdens het bakproces niets over, omdat

links laat liggen, zet je lijf die vetten niet

suiker. Overigens maakt je lichaam geen

deze tijdens het bakproces door verhitting

om naar glucose, maar naar ketonen: een

onderscheid tussen toegevoegde suikers

verdampt. Broodsoorten die iets meer

‘tweederangs glucose’ die je lichaam belast

of suikers die van nature aanwezig zijn.

suiker in de receptuur kunnen bevatten,

en waarvan een teveel zelfs tot bloedver-

Soms voegen bakkers suiker toe tijdens de

zijn bijvoorbeeld witte bolletjes, een brioche

zuring kan leiden. Kortom: koolhydraten

bereiding van brood. In de meeste gevallen

of rozijnen- en krentenbrood.

zijn de beste brandstof.

Zetmeelrijke producten
Het is slim om je dagelijkse hoeveelheid
koolhydraten te halen uit zetmeelrijke
producten. Probeer het suikergehalte laag
te houden. Dit doe je door te kiezen voor
producten, die zijn gemaakt van de hele
graankorrel. In die volkorenproducten zitten

DIKMAKERS?
Zijn koolhydraten dikmakers? Van zowel eiwitten, vetten en koolhydraten kun je aankomen, wanneer
je er meer van eet dan je verbruikt. De basis van brood is meel, water, gist en een klein beetje zout.
Het meeste brood bevat slechts twee gram suiker per honderd gram. Als je moeite hebt om op
gewicht te blijven, laat je voeding dan eens doorrekenen. De ervaring leert dat de dikmakers juist
zitten in dingen waar je niet zo snel aan denkt. Niet in het brood, maar in het beleg bijvoorbeeld.
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Gegrilde sandwiches
populair in Nederland

TIJD VOOR
TWEE BOTERHAMMEN, EEN PLAK HAM EN FLINK VEEL KAAS: DAT IS HET BEELD VAN
DE KLASSIEKE TOSTI. MAAR TOSTI’S ZIJN HIP EN HAPPENING TEGENWOORDIG. EN
DAT BETEKENT DAT ZE QUA BELEG EEN FLINKE UPGRADE KENNEN. VAN SHOARMA
OF GEKRUID GEHAKT TOT AAN ZALM MET TUINBONEN OF HUMUS MET COURGETTE.

Op steeds meer plekken in het straatbeeld

de eigenaren. Hoe dat komt? “De tosti

Ook internationaal trendwatcher Hans

zie je ze tegenwoordig verschijnen: het

is een populair product omdat er goed

Steenbergen van Food Inspiration ziet de

tosti-restaurant, een lunchroom waar

mee gevarieerd kan worden”, vertelt Joris

populariteit van de gegrilde boterham

uitsluitend tosti’s worden verkocht. In de

Prinsen van Koninklijke Horeca Nederland.

stijgen. “Maar alleen in Nederland. Ik zie

afgelopen twee jaar zijn er zeker twintig

“Daarnaast zijn tosti’s niet duur, maar

nergens anders ter wereld lunchrooms

van deze horecazaken bijgekomen. “Een

krijg je wel een product van hoge kwaliteit.

waar ze alleen maar tosti’s verkopen.”

tosti is de nieuwe hamburger”, beweren

En dat willen mensen graag.”

Volgens Steenbergen is de tosti tegen
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Tosti
met chocolade en
aardbeien
INGREDIËNTEN:

Schuin
doorsnijden
natuurlijk!
Dan kun je
makkelijker
dippen.

4 sneetjes brood naar keuze
75 g chocoladepasta
10 aardbeien

BEREIDINGSWIJZE:
Rooster de broodjes in een tosti-ijzer of
in de grillpan. Snijd ondertussen de aardbeien in plakken. Besmeer de broodjes
met de c hocolade en beleg met aardbeien.
Leg de sneetjes op elkaar.

Volkoren tosti
met rookvlees
en banaan
INGREDIËNTEN:

woordig véél meer dan de eenvoudige tosti

twee volkorenboterhammen, besmeerd

met ham en kaas die we zo goed kennen

met halvarine en belegd met één plak 30+

uit de sportkantines. “Een goede tosti is

kaas en één plak ham. Deze variant bevat

anno 2017 geliefd bij iedereen. Van jong

slechts 250 calorieën en 3 gram verzadigd

tot oud.”

vet. Je kunt je tosti’s dus zeker minder
calorierijk maken.”

Ongezond?
Volgens het Voedingscentrum is een tosti

Ook belangrijk als je op je gezondheid wilt

niet gezonder of ongezonder dan een

letten, is de keuze voor het bijbehorende

gewoon broodje met ham en kaas. Al heb

sausje. Traditiegetrouw wordt een tosti

je wel betere tosti’s en minder goede tosti’s.

met ketchup geserveerd: daar is niets mis

“Een klassieke tosti, bestaande uit twee

mee. Ketchup is gemaakt van tomaten,

witte boterhammen, besmeerd met

levert geen vet en bevat minder calorieën

margarine en belegd met twee plakken

dan bijvoorbeeld mayonaise. In het algemeen

vette kaas en één plak ham, bevat

geldt dat rode sausjes beter zijn dan witte.

410 c alorieën en 11 gram verzadigd vet”,

En voor het serveren? Schuin doorsnijden

beschrijft het Voedingscentrum.

natuurlijk. Dan kun je er gemakkelijker mee

“Een alternatief is een tosti bestaande uit

dippen in de saus naar keuze.

2 sneetjes volkorenbrood
boter
1 plak gesneden jonge kaas
(1 eetlepel kerriesaus)
2 plakjes rookvlees
1/2 banaan in plakjes

BEREIDINGSWIJZE:
Bestrijk de sneetjes brood dun met boter
of margarine. Snijd de korstjes van de kaas.
Leg het plakje kaas op de onbesmeerde
kant van een sneetje brood. Strijk er
eventueel wat kerriesaus over uit en leg
de plakjes rookvlees en b
 anaan erop.
Dek het geheel af met het andere sneetje
brood met de besmeerde kant naar buiten.
Bak de tosti in een tosti-apparaat in enkele
minuten goudbruin. Deze tosti is ook lekker
met (rauwe) ham of gebraden kipfilet in
plaats van rookvlees.
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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 je feiten en fabels voor. Twijfel je aan je brood- of
banketkennis? Stel je vragen aan de bakker!

feit
of fabel ?

Zwart
geroosterd
brood kan
schadelijk zijn
voor de gezondheid

E-nummers
zijn slecht voor
je gezondheid

Brood dat donkerder dan goudgeel wordt geroosterd,

E-nummers zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd

kan acrylamide bevatten. Dit is een stof die kan ontstaan

om bepaalde eigenschappen te verbeteren. We noemen deze stoffen

als je zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en

ook wel additieven. Het kan gaan om kleur en geur bijvoorbeeld, of

granen roostert, bakt, grilt of frituurt boven de 120 °C.

om smaak, structuur en houdbaarheid. E-nummers kunnen zowel

Bij koken ontstaat geen acrylamide. De Europese

synthetische als natuurlijke stoffen uit planten of dieren zijn. Zo is

Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2015

E300 vitamine C en E330 citroenzuur. Voedingswaarde hebben de

geconcludeerd dat acrylamide de kans op kanker bij

toevoegingen niet.

mensen mogelijk verhoogd. Daarom is het streven om

Van ieder E-nummer dat in Nederland in voeding wordt gebruikt, is

de inname van acrylamide te verlagen.

nauwkeurig en wettelijk vastgelegd waarin het mag worden toegepast
en in welke mate. Ze zijn gegarandeerd veilig dus. Bovendien hebben

De inname van acrylamide volledig voorkomen is lastig,

E-nummers wel degelijk nut. Deze stoffen achterwege laten, kan zelfs

omdat acrylamide in veel producten zit. Het komt behalve

afbreuk doen aan de productkwaliteit of –veiligheid.

in brood en aardappelen bijvoorbeeld ook voor in
ontbijtgranen, crackers, biscuits, koekjes, chips, pizza

Bevatten producten van de ambachtelijke bakker minder E-nummers

en koffie. Een tip: frituur producten op 175 °C en niet

dan andere producten? Nee, niet per definitie. Bepaalde E-nummers

langer dan nodig. Bak ovenfriet liever in de oven en niet

tillen producten naar een hoger kwaliteitsniveau. Het gebruik van

langer dan de aanwijzingen op de verpakking.

deze additieven is aantoonbaar volstrekt onschadelijk. Iedere bakker
heeft echter zijn eigen stijl, voorkeuren en principes. Vraag uw eigen

Acrylamide komt veelal voor in producten die niet passen in de
Schijf van Vijf, die door het Voedingscentrum is opgesteld. Gevarieerd
en gezond eten voorkomt dus dat je per ongeluk elke dag een beetje
teveel van een schadelijke stof zoals acrylamide binnenkrijgt. Een keer
een wat donkerder bruin getoaste boterham is niet erg, maar eet het
niet iedere dag. ‘Go for gold’, adviseert het Engelse Food Standards
Agency. Bij dat advies sluit het Voedingscentrum zich aan.

bakker gerust naar zijn mening en keuzes!
Slimme toevoegingen aan onze voeding, zoals bepaalde E-nummers, hoeven geen
argwaan te wekken maar kunnen juist bijdragen aan een betere gezondheid.
Denk aan minder zout in een eindproduct door het gebruik van een natuurlijke
smaakversterker. Ook het milieu kan erbij gebaat zijn. Een betere houdbaarheid
betekent minder voedselverspilling.

VAN STREEK!
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BAKWERK

Iedere streek in Nederland kent haar eigen lekkernijen. De ambachtelijke bakker speelt bij de productie daarvan vaak een toonaangevende rol.

IJS HOORT AL VAN OUDSHER BIJ HET BANKETBAKKERSVAK. STEEDS MEER
BANKETBAKKERS MAKEN DAAROM TEGENWOORDIG ZELF HUN IJS. DE BENODIGDE
GRONDSTOFFEN, ZOALS MELK, ROOM, SUIKER EN VERS FRUIT OF LEKKERE KOEKJES
HEBBEN ZE IMMERS AL IN HUIS. EN ALS GEEN ANDER WEET DE BANKETBAKKER
HOE HIJ VAN IEDER VERWENMOMENT EEN FEESTJE KAN MAKEN!

Amelander roomijs
Bij Bakkerij en IJssalon De Jong op Ameland wordt al sinds 1949 consumptie-ijs
gemaakt. Het product is officieel erkend
als Amelands product: een echt streek
product dus. “Dat komt omdat ons
Amelander roomijs op ambachtelijke en
professionele wijze wordt gemaakt in onze
ijssalon in Nes”, vertelt huidig e igenaar
George de Jong. Het bedrijf is al sinds 1725
in handen van zijn familie. “Ons ijs wordt
bovendien uitsluitend gemaakt van verse
boerenmelk van Ameland.”

Roomijs en sorbetijs
Er bestaan ijssmaken op basis van melk en
room en sorbetsmaken op basis van water.

Teveel suiker
maakt ijs
te zoet,
te weinig
suiker maakt
ijs hard.
Iedere nieuwe
smaak is vaak
een kwestie
van heel veel
uitproberen!

Voor ijssmaken op basis van melk wordt
een basismengsel gemaakt volgens vaste

Smaken van de bakker

verhoudingen van melk, room en suiker.

Veel bakkers gebruiken hun eigen koekjes,

Je vindt ze in het ijs van de ambachtelijke

Deze basis kan de banketbakker of ijs

cake of specerijen voor het vervaardigen

bakker. Zo heeft iedere banketbakker

bereider vervolgens naar eigen wens,

van ijs. Bokkenpootjes of spritskoeken die

een onderscheidend assortiment aan

smaak en inzicht afwerken door er

gebroken zijn? Die gaan zo door het ijs!

smaken. En dan rest de klant niets anders

ingrediënten aan toe te voegen zoals

De beste kwaliteit slagroom en chocolade?

dan watertandend voor de vitrine staan.

chocolade, koekjes, cake, kruiden, noten
of likeur. De meeste vruchtensmaken
worden bereid op waterbasis. Omdat de
verhouding van ingrediënten voor iedere
sorbetsmaak anders is, worden deze
smaken apart van elkaar bereid.

Ameland is een van de vijf Nederlandse W
 addeneilanden, gelegen tussen Terschelling en
Schiermonnikoog in. Het eiland kent vier dorpjes: Buren, Nes, Ballum en Hollum. Allemaal hebben
zij hun eigen karakter.
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VOOR SOMMIGE BAKTALENTEN IS
NEDERLAND TE KLEIN. OMDAT ZE
NU EENMAAL GRAAG OVER DE
GRENS KIJKEN, ANDERE CULTUREN
WILLEN LEREN KENNEN OF
SIMPELWEG NIEUWSGIERIG ZIJN
NAAR MÉÉR. IN DEZE EDITIE VAN
BAKWERK EEN HOOFDROL VOOR
BROODTALENT BAS GOOSSEN:
VIA WERKPLEKKEN IN ZWITSERLAND
EN ANTWERPEN WERKT HIJ AAN
ZIJN INTERNATIONALE ERVARING.

BOaVkERkeDnE GRENS
Via Zwitserland en België
op weg naar internationale ervaring

De 21-jarige Bas Goossen woont in Zeeuws-

Gedurende de week verbleef ik ook in

Momenteel werkt Bas bij Patisserie

Vlaanderen. Zijn eerste werkplek, bij Bakkerij

Lobith.” Inmiddels heeft hij er geen moeite

Manus in Antwerpen. Een groot bedrijf,

van Bentum in Lobith – een eindje achter

meer mee om buiten Zeeland te wonen en

waar meer dan twintig brood- en banket-

Arnhem vlakbij de Duitse grens, voelde

te werken. “Alles went! En ik wil nu eenmaal

bakkers d
 agelijks in de weer zijn om het

voor hem dus eigenlijk al als een inter

heel graag veel van de wereld en andere

mooiste banket en de lekkerste broden

nationale ervaring. “Het was voor mij de

broodculturen zien. Als ze me morgen

te bakken. Bas is er verantwoordelijk voor

eerste keer weg van thuis en een lange reis.

uitnodigen in Japan, dan kom ik eraan!”

het opzetten van een lijn desembroden.
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proces vanwege de taal niet even snel iets
kon vragen. Hierdoor heb ik geleerd om
heel zelfstandig te werken.” Omdat Genève
dicht bij de Franse grens ligt, heeft Bas
in die periode onder andere heel veel
croissantjes gebakken. En zuurdesem
broden. “In het hele assortiment van brooden banketbakkerijen rondom Genève
zie je duidelijk Franse invloeden terug.”

Thuis
Ondanks zijn huidige bevlogenheid, wist
Bas tot zijn zestiende helemaal niet dat

‘Het is de bedoeling dat ik
uiteindelijk thuis in
Zeeuws-Vlaanderen kom werken’

hij bakker wilde worden. “Ik heb eerst een
opleiding in de metaal gedaan. Mijn ouders
hebben zelf een bakkerij, maar ik gaf daar
niets om. Zij stimuleerden ook dat ik andere
takken van sport zou verkennen. Ineens
viel echter toch het kwartje. Eenmaal op het

“De broodcultuur van België is redelijk

winnaars een bezoek aan zijn bedrijf aan.

ROC kwam alles in een stroomversnelling

vergelijkbaar met die in Nederland.

Ik wilde graag internationale ervaring

terecht. Nu kan ik me niet anders meer

Desembrood begint ook daar een trend te

opdoen. Daarom spraken we af dat ik een

voorstellen dan dat ik bakker wil zijn.”

worden en er komt steeds meer vraag naar.”

half jaar in zijn bakkerij mocht komen.”

En zijn ouders? “Die zijn heel trots!

Ook de koffiekoeken zijn er populair:

Het is de bedoeling dat ik uiteindelijk wel

ze worden gebakken in minstens tien

In Genève wordt Frans gesproken, maar

thuis kom werken. Maar na Antwerpen

verschillende soorten, bijvoorbeeld met

die taal is Bas niet machtig. “Ik ging tijdens

wil ik zeker eerst nog een keer een inter-

kersen, rozijntjes of banketbakkersroom.

mijn werkzaamheden in de bakkerij verder

nationale werkplek. Duitsland misschien?

“Wellicht dat ik ook nog een maand in de

vooruit denken, omdat ik gaandeweg het

We zien wel waar ik beland.”

patisserie ga meewerken”, overweegt Bas.
“Ik vind het leuk om meerdere aspecten
van het vak onder de knie te krijgen.”

Franstalig
Voordat hij bij Patisserie Manus aan de
slag ging, werkte Bas een half jaar lang bij
een brood- en banketbakker in Zwitserland.
“Tijdens een wedstrijd om de International
Bakery Cup in het Italiaanse Rimini twee
jaar geleden, ontmoette ik de eigenaar
van Bakkerij Wolfisberg in Genève.
Hij zat namelijk in de jury en bood ons als

BOULANGERIETEAM
Sinds twee jaar is Bas Goossen lid van het BoulangerieTeam: een vereniging van en voor de
Nederlandse ambachtelijke broodbakkerij, die het vak in de breedste zin van het woord
vertegenwoordigt in de branche en bij de consument. Namens het BoulangerieTeam neemt hij
op regelmatige basis deel aan internationale wedstrijden. Dit najaar staat het Mondial du Pain in
Nantes op het programma. In oktober reist Bas samen met zijn coach Hans Som en trainings
maatje Mike Onasse naar Frankrijk af. “Door mijn betrokkenheid bij het BoulangerieTeam is mijn
productkennis enorm toegenomen. Je leert zoveel van elkaar en test steeds nieuwe dingen uit.
Voor wedstrijden zoek je de extremen op. Vaak versimpel ik zo’n receptuur later weer voor de
dagelijkse praktijk. Het lidmaatschap is echt een verrijking van mijn kennis en zorgt voor veel
contacten binnen en buiten Nederland.”

PRACHT
14 VAK!
HIJ MAG DAN ALS ENIGE BAKKER
IN NEDERLAND ZOWEL MEESTER
PATISSIER ALS MEESTER BOULANGER
ZIJN: ROBÈRT VAN BECKHOVEN
STEEKT TIJDENS DE OPNAMES
VAN HEEL HOLLAND BAKT HEEL
DIKWIJLS ZELF OOK NOG DE NODIGE
KENNIS OP. “IK ONTDEK WAT DE
TRENDS ZIJN EN WAT CONSUMENTEN
ALLEMAAL ZELF MAKEN. VAAK
VRAAG IK HOE ZE DAT DOEN,
ZODAT IK ER ZELF OOK IETS MEE KAN.
RECEPTEN ZIJN ER OM TE DELEN.”

ot bmèrett Holland
R
bak
tissier op TV

Pa
Meester Boulanger en Meester

De opnames voor het vijfde seizoen van

geselecteerd. “Er doen steeds meer

bakkerijen met winkel, een groot leslokaal

Heel Holland Bakt zijn inmiddels in volle

mannen mee”, is Robèrt van Beckhoven

en inmiddels ook een culinair café:

gang. Ditmaal vinden ze niet langer

opgevallen. “Ook zij vinden bakken leuk

Kafé Van Leer. Daarnaast is de Brabantse

plaats op Kasteel Broekhuizen in Leersum,

en durven dat aan Nederland te laten

bakker inmiddels een bekende TV-persoon-

maar op Kasteel Maarsbergen. Wel vertrouwd

zien. Een mooie ontwikkeling!”

lijkheid geworden. Als jurylid van Heel

zijn juryleden Janny van der Heijden en

Holland Bakt wordt hij al vier seizoenen

Robèrt van Beckhoven, evenals presentator

BROOD

lang door miljoenen mensen op NPO 1

André van Duin. Samen begeleiden zij

Robèrt van Beckhoven is Meester Patissier,

bekeken. Ook zijn programma BROOD,

tien talentvolle thuisbakkers, die uit

Meester Boulanger en mede-eigenaar

dat afgelopen voorjaar door Omroep Max

meer dan vijfhonderd aanmeldingen zijn

van Bij Robèrt in Oisterwijk: twee open

is uitgezonden, trok hoge kijkcijfers.

Fotografie: Omroep MAX
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Een belangrijk selectiecriterium om aan Heel Holland Bakt te mogen
deelnemen, is de vraag of je een échte thuisbakker bent. Bakfanaten die
graag voor zichzelf willen beginnen, al een veelgelezen blog over bakken
online hebben of reeds praktiserend bakker zijn, komen helaas niet in
aanmerking voor deelname. “Het gaat ons echt om die authentieke
thuisbakker”, verklaart Robèrt. “Die getalenteerde thuisbakker, die we
anders nooit hadden leren kennen.”

Heel Holland Bakt
Of er een tweede seizoen van BROOD

mensen van Omroep Max rond en worden

komt, is nog niet bekend. Wel staat

er ook al opnames gemaakt. Soms is het

Robèrt momenteel opnieuw voor draaiende

zo dat iemand fantástisch kan bakken,

camera’s. Het vijfde seizoen van Heel

maar volkomen dichtslaat voor de camera.

Holland Bakt zal na de zomer op televisie

Of andersom. We gaan voor een totaal

te zien zijn. “Uit de meer dan vijfhonderd

plaatje. Tijdens de voorrondes proberen

aanmeldingen selecteren wij eerst tachtig

wij een zo gevarieerd mogelijke mix van

kandidaten. Zij mogen zich met een

kandidaten samen te stellen. Jouw buur-

“Het was een fantastisch programma

appeltaart en een product waar ze zelf

vrouw of buurman moet er tussen zitten.”

om te mogen maken”, aldus Robèrt.

heel trots op zijn aan een bescheiden jury

“Maar heel vermoeiend hè, vergis je niet!

presenteren”, vertelt Robèrt. “Vervolgens

Kan Robèrt zelf nog fatsoenlijk over

Voor dertig seconden in een uitzending

gaan er driemaal elf kandidaten door 

straat tegenwoordig na al die aandacht

ben je zo een halve dag bezig. We hebben

naar de volgende ronde, die bij ons in het

op televisie? De bakker lacht. “Ik ben nog

het met een heel klein team gemaakt.”

bedrijf plaatsvindt. Tijdens deze sessies

geen Michael Jackson, hè? Maar mensen

lopen Janny, André en ik samen met

herkennen me wel.”

Veel positieve reacties kreeg hij na afloop
op de scènes waarin hij brood bakt samen
met een oud, Italiaans vrouwtje – helemaal
naar haar geheime recept. Zelf was Robèrt
onder de indruk van de boer in Bretagne
die bakker werd en van een bakker in
Parijs. “Tijdens de opnames kregen we ook
veel cadeautjes in de schoot geworpen.
Zo werden we meegenomen naar de oudste
oven van Rome, die nog nooit uit is
geweest! En in Antwerpen stonden we
ineens oog in oog met een straatartiest,
die als levend standbeeld een bakkertje
uitbeeldde. Dat levert prachtige televisie
op – en het was niet eens voorbereid.”

Nieuw seizoen
Heel Holland Bakt
Robèrt denkt actief mee over de opdrachten die
de kandidaten van Heel Holland Bakt tijdens de
opnamedagen moeten uitvoeren. Het programma
heet Heel Holland Bakt, dus het moét in ieder geval
uit de oven komen: dat schrijft het format voor dat
nauw gevolgd dient te worden. Robèrt vindt het bovendien belangrijk dat voor de kijker inzichtelijk
wordt gemaakt hoe moeilijk of ingewikkeld iets is. “Dat betekent dat we in het nieuwe seizoen
meer aandacht aan het uiterlijk van de producten schenken”, verklapt de Meester. “Ook als
je helemaal geen verstand van bakken hebt, moet je diep onder de indruk zijn van wat je ziet.”

SMAKELIJK
ETEN!
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Kampeerbroodjes
Ingrediënten (voor 6 personen)

10 gr boter

Mediterraan
pistoletje van de
barbecue

270 ml water

Ingrediënten (voor 4 personen)

18 plakken gedroogde ham

4 maïspistoletjes of meergranen pistoletjes

8 stevige takjes

50 g tapenade van gedroogde tomaatjes

(om de broodjes aan te rijgen)

100 g zachte geitenkaas, verkruimeld

aluminiumfolie

1 eetlepel verse rozemarijnnaaldjes,

500 gr tarwebloem
10 gr gist

ZOMER!

DE LANGERE AVONDEN
VRAGEN OM LEKKER
BUITEN ETEN. MISSCHIEN
WEL BIJ EEN KAMPVUURTJE
OF DE BARBECUE. PROBEER
DEZE RECEPTEN DAN EENS
UIT. N
 ATUURLIJK MET EEN
LEKKERE BASIS VAN JE
AMBACHTELIJKE BAKKER.
OF SPEEL ZELF VOOR
BAKKER, DOOR JE EIGEN
BROODDEEG TE MAKEN.
EET SMAKELIJK!

Tip: Voeg kruiden aan het deeg toe voor
een bijzondere smaak, of geraspte oude
kaas en/of wat stukjes ui!

8 gr zout

fijngehakt
Bereidingswijze

8 zwarte olijven zonder pit, fijngehakt

Meng de bloem, gist, zout, boter en water

1/2 eetlepel geraspte citroenschil

in een beslagkom. Kneed het deeg goed

1-2 eetlepels olijfolie

totdat je een mooie bol krijgt, laat het daarna gedurende 30 minuten rijzen. Kneed

Bereidingswijze

het deeg nogmaals en laat het deeg voor

Snijd de pistoletjes aan de bovenkant over

een tweede keer rijzen. Sla de lucht uit het

de hele lengte open. Duw dit iets open en

deeg met de hand en v erdeel gelijkwaardige

strijk de tapenade erin uit. Verdeel de geiten

porties, en rol hiervan stengels.

kaas met rozemarijn, olijven en wat geraspte
citroenschil in de opening van de broodjes

Doe nu om de takken een stuk aluminium

en druk dit wat aan. Bestrijk de buitenkant

folie en wikkel als een spiraal het deeg

van de broodjes met wat olijfolie en verpak

van het midden naar de uiteinden van de

de broodjes in aluminiumfolie. Bak de

tak. Bak het kampvuurbroodjes in de

broodjes in circa tien minuten op de

oven of nog liever boven echt kampvuur.

barbecue knapperig bruin en laat de kaas

Omwikkel het gebakken kampvuurbroodje

smelten. Lekker bij geroosterd lamsvlees

met de gedroogde ham.

of kip van de barbecue en snel voorbereid!

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

