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Bakwerk is een uitgave van uw
ambachtelijke (banket)bakker

Herfst

Na de vrolijk gekleurde aardbeien en in sommige gevallen de vitrines vol

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

ambachtelijk ijs, komen er deze periode weer andere smaken en producten in

vakgenoten onderling en met

onze winkels. In de herfst neigen we allemaal naar warmere smaken, zoals

is er voor alle ambachtelijke

mokka, kaneel en chocolade. Daarmee kunnen we als (banket)bakker natuurlijk

vrijwillig meebetalen.

de consument. Het platform
(banket)bakkers, die hieraan

uitstekend uit de voeten! Ook zien we in deze periode steeds meer noten en
gedroogde zuidvruchten in onze producten. De eerste rozijnen worden geoogst
in landen als Turkije en Griekenland. We zijn benieuwd naar de smaak, kleur
en formaten van dit jaar. Zodra ze vanuit de toeleveranciers onze bakkerijen

Gerbrandyweg 8
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 088 - 666 9 333
Fax 0182 - 69 30 69

binnenkomen, gaan we stiekem alvast experimenteren met onze kerststollen en

info@ambachtelijkebakkerij.nu

oliebollen. Straks in december willen we u verrassen met de mooiste producten.

	www.twitter.com/

www.ambachtelijkebakkerij.nu
Bakkerijambacht
	www.facebook.com/

Maar eerst genieten we nog van een hopelijk mooie nazomer en een sfeervolle

Bakkerijambacht
Redactiecommissie

herfst. De zomerperiode zit erop; de kinderen zijn weer naar school en de

Helma Elemans

volwassenen aan het werk. Wat stopt u in de dagelijks te vullen lunchtrommels?

Sandra Pluim

Natuurlijk een gezonde boterham. Maar denk ook eens aan onze andere producten

Jules Peeters
Sandra Wewer
Teksten en eindredactie

voor een verwenmoment of een dosis extra energie. Ook voor de ontbijttafel maken

Linda van ‘t Land

wij inmiddels meer dan brood alleen. Huisgemaakte granola’s bijvoorbeeld bieden

Fotografie (met dank aan)

het beste uit de bakkerij en een energiereep is gemakkelijk en snel voor onderweg.

Stolp International

Wij adviseren u graag over al onze mogelijkheden. Tot snel in onze winkel!

Brood.net
Marieke de Koning
Grafische vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,

Een warme groet,
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.

GESPOT!
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Op social media komen regelmatig heerlijke boterhammen en
prachtige taarten voorbij. In deze rubriek gaan wij op zoek naar het
verhaal erachter. Ook gespot worden? #uwambachtelijkebakker

Wat een leuke boterham!
“Ja, hè? Op de peuterspeelzaal van mijn dochter Aukje was het
thema ‘Dierentuin’. We kregen een briefing mee van de leidsters
met tips over wat je eventueel thuis aan dit thema kon doen.
Daar stond ook deze boterham tussen. Normaal g
 esproken maak
ik vaak circusbrood: een boterham in vieren met op ieder partje
ander beleg. Deze berenboterham was een leuke afwisseling.”

En hoe reageerde Aukje?
“Ze moest héél hard lachen! Daarna heeft ze eerst de vlokken
eraf g
 egeten en toen de plakjes banaan vakkundig naar de rand
van haar bord geschoven.”

Eten jullie graag brood?
“Heel graag. ’s Ochtends en ’s middags staat het altijd op het
menu. Eventueel met soep: lekker, gezond en goed vullend.
Dan kunnen we er allemaal weer tegenaan. In het weekend nemen
we helemaal de tijd voor onze broodmaaltijden. Uiteraard met
diverse broodsoorten van de ambachtelijke bakker. Daar is vooral
mijn man verzot op. We snijden het zelf: lekkere dikke plakken.”

Is eten belangrijk voor jullie?
“Ja. Zeker nu we een kleintje hebben met een zeldzame stof
wisselingsziekte letten we allemaal extra op onze gezondheid.
Marieke de Koning van Seggelen (35) is
getrouwd met Sander en
moeder van Aukje (3,5) en
Yfke (bijna een jaar). Ze is

freelance tekstschrijver en
woont in Roelofarendsveen.
 rote
 anneer je haar een g
W
voor
jes
schaal met taart
een
ist
besl
houdt, kiest ze
hazelnoot schuimgebakje.

Yfke is een van de 55 mensen ter wereld die lijdt aan GPI deficiëntie.
Hierdoor heeft zij een soort permanente bloedarmoede. In haar
eerste tien maanden heeft ze al zes bloedtransfusies gehad. Tijdens
zo’n transfusie wordt ze in een paar uur tijd van een spierwit
kindje omgetoverd in een blozende baby. We zijn de bloeddonoren
van Nederland onvoorstelbaar dankbaar dat dit mogelijk is.”

Dan maar een extra traktatie op die dagen?
“Zeker! Juist ook voor onze oudste dochter proberen we van die
vervelende dagen in het ziekenhuis uiteindelijk een klein feestje
te maken. Dat betekent knakworstjes op brood of misschien wel
twee b
 oterhammen met chocoladepasta. En Yfke? Die krijgt een
extra b
 oterham met appelstroop.”
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TIJD OM
TE OOGSTEN
HET AFSCHEID VAN DE ZOMER GAAT VOOR VEEL MENSEN MET WEEMOED
GEPAARD. MAAR OOK HET NAJAAR IS EEN CHARMANT JAARGETIJDE. BLADEREN
KLEUREN, VRUCHTEN RIJPEN EN DOOR DE VOCHTIGE AARDE KOMEN ER VEEL
KRACHTIGE GEUREN VRIJ IN DE NATUUR. ER WORDT IN DEZE PERIODE VOLOP
GEOOGST. MOEDER AARDE LAAT ZICH VAN HAAR BESTE KANT ZIEN.

Iedere ambachtelijke bakker werkt met

wijzen. Het vraagt om vakmanschap en

bodem, vanaf het midden van de winter

producten uit de natuur. Of het nou gaat

aandacht om met elke oogst tot de beste,

tot in het voorjaar. De oogst valt tussen

om de granen voor zijn brood of de

eerlijke eindproducten te komen.

half augustus en het einde van september.

vruchten voor zijn gebak: hij is afhankelijk

Tarwe is, naast rijst en maïs, een van



van wat de natuur te bieden heeft. De ene

Tarwe

de meest gegeten granen in de wereld.

oogst is daarbij de andere niet. Dat betekent

In de bakkerij wordt veel gebruik gemaakt

Het is een eenjarig gewas en moet dus

dat een bakker ieder seizoen weer moet

van zomertarwe. Deze wordt gezaaid, tegen

jaarlijks opnieuw worden ingezaaid. Naast

experimenteren met recepturen en werk

woordig ook steeds meer op Nederlandse

zomertarwe bestaat er ook wintertarwe.
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Pluktips
Wil je controleren of een appel rijp is?
Dat is niet moeilijk. Een rijpe appel laat
zichzelf makkelijk plukken, een onrijpe
appel zit echt vast. Trek fruit nooit van de
bomen: hierdoor ontstaan blutsen als
gevolg van de druk met de vingers.
Bovendien kunnen de stelen breken.
Pluk vruchten altijd door ze met een
zachte beweging naar boven te kantelen.

Deze wordt in oktober gezaaid en na
ongeveer tien maanden geoogst. Rusland,
de Verenigde Staten, China, India en
Frankrijk zijn de grootste producenten
van tarwe. Maar zoals gezegd dragen ook
de Nederlandse boeren inmiddels een
flink steentje bij.

Rozijnen en krenten
In Turkije en Griekenland worden vanaf
medio september volop rozijnen en krenten
geoogst. Deze worden veel gebruikt in de
Nederlandse bakkerij. De druivenstruiken
die rozijnen en krenten voortbrengen,
lopen rond maart of april uit. In mei
groeien de eerste trossen aan de takken en
in september zijn de vruchten klaar om te
worden geoogst. Dit gebeurt met de hand

Het vraagt om vakmanschap
en aandacht om met elke
oogst tot de beste, eerlijke
eindproducten te komen

door de trossen van de takken te knippen.
Hierna worden de vruchten te drogen
gelegd in de zon op plastic folie. Het is een

peren blijven smakeloos en zijn vooral te

kelijker in de omgang. Een appel iets te

kritieke fase voor de zuidvruchten. Teveel

gebruiken in de keuken als stoofpeer.

vroeg plukken is geen ramp: ze kunnen

zon en hitte verschroeien het product.

Te laat geplukte peren vallen gemakkelijk

makkelijk op de keukentafel afrijpen.

Maar te weinig zon en soms zelfs regen

af, raken meer beschadigd door vogels

Een overrijpe appel kan bovendien korte

laten het product onvoldoende drogen, wat

en zijn door de ver gevorderde rijpheid

tijd in de boom blijven hangen: ze vallen

kan leiden tot schimmel. Wanneer alles

bijna niet meer te bewaren. Appels, die

niet direct van de takken. Doen ze dat wel,

normaal verloopt, is na zeven tot tien dagen

van a
 ugustus tot en met oktober worden

dan ben je eigenlijk te laat en is de appel

een goed gedroogde vrucht ontstaan die

geoogst, zijn wat dat betreft iets gemak

alleen nog geschikt voor moes.

voor langere tijd kan worden opgeslagen.

Fruit
In september en oktober worden op eigen
bodem volop peren geplukt. Ook dit is
een delicaat proces. Te vroeg geplukte

Vanaf de herfst werkt je ambachtelijke bakker met nieuwe krenten en rozijnen. De oogst van het
jaar ervoor is soms nog wel beschikbaar, maar gebruikt hij liever niet meer. Oude zuidvruchten
versuikeren en kleuren dof en donker. Ze smaken bovendien minder vol en krijgen een taaie afbeet.
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EERLIJK
en echt

Weten wat je eet? Heel eenvoudig: de ambachtelijke bakker
vertelt het je. Hij gebruikt immers eerlijke en echte ingrediënten.
Elke dag vers en dus het allerlekkerst. Een goed verhaal!
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JE BAKKER BAKT BROOD IN HEEL VEEL SOORTEN EN MATEN. WIT OF BRUIN,
VOLKOREN OF MEERGRANEN, KROKANT OF ZACHT, GROOT OF KLEIN:
MET BROOD KUN JE EINDELOOS EN IEDERE DAG VARIËREN. AL DIE LEKKERE
BROODSOORTEN HEBBEN, AFGEZIEN VAN MATZES EN VERSCHILLENDE
SOORTEN PLATBROOD, ÉÉN DING GEMEEN: ZE BEVATTEN GIST OF DESEM.
MAAR WAT IS NOU HET VERSCHIL?

Gist is een micro-organisme, een eencellige

koolzuurgas. Ook maken ze aangename

Deze gasbelletjes drukken het deeg omhoog.

schimmel, die in veel soorten bestaat.

geur- en smaakstoffen, die belangrijk zijn

Dat proces noemen we ook wel het rijzen

De bekendste is bakkers- of biergist, dat

voor het eindproduct. Je bakker gebruikt

van het deeg. Dit rijzen is b
 elangrijk, omdat

wordt gebruikt bij de bereiding van brood

gist om de suikers in zijn deeg om te zetten

het een luchtig eindproduct oplevert.

of bier. Gisten hebben suiker nodig om te

in koolzuurgas. Dit gas, ook bekend

Tijdens het gisten wordt ook alcohol gevormd,

groeien. Uit suiker maken ze alcohol en

als CO2, zorgt voor belletjes in het deeg.

maar die vervliegt tijdens het bakproces.
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Desembrood met
paddenstoelensalade
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
4 dikke plakken (zuur)desembrood
400 gram gemengde paddenstoelen
4 eetlepels olijfolie
2 theelepels balsamico azijn
1 rode ui, in ringen gesneden
50 gram bosbessen of blauwe bessen
1 zakje gemengde sla
zout en peper naar smaak

Bakkersgist
Gist wordt op grote schaal gekweekt in
de industrie. Dat gebeurt in tanks, waarin
een suikerhoudende vloeistof wordt
gepompt. Als de gist is uitgegroeid, wordt
de vloeistof verwijderd en de gist geperst
of gedroogd. Dit is de gist die de bakker

BEREIDINGSWIJZE:
Meng in een kom de sla en rode ui.
Besprenkel met olijfolie en balsamico naar
smaak. Snij de paddenstoelen en bak deze
in een scheutje olijfolie. Breng op smaak
met peper en zout. Verdeel de salade over
het brood en lepel de gebakken paddenstoelen over de sla. Garneer met de bessen.

gebruikt en die in de winkel te koop is.
Verder wordt hieraan niets toegevoegd.
De bakker voegt aan de gist vervolgens
bloem, water en een klein beetje zout toe:

en 7°C. Doet hij dat niet, dan wordt de

soorten zijn niet met gist gerezen, maar

daarmee kan hij brood bakken.

gist vroegtijdig geactiveerd met verlies van

kennen desem als rijsmiddel. Om desem

rijskracht als gevolg. Verse gist is ongeveer

te krijgen, maakt de bakker een dun beslag

veertien dagen houdbaar.

van meel en water. Dat laat hij vervolgens

Verse gist of bakkersgist ziet er niet zo

een poosje rusten. Na een paar dagen

heel smakelijk uit. Eigenlijk lijkt het net
beige stopverf! Het wordt verkocht in

Desem

ontwikkelt zich de gewenste microflora van

grote en kleine blokken. Je bakker bewaart

Steeds meer bakkers in Nederland bakken

(melkzuur)bacteriën en natuurlijke gisten:

zijn verse gist in de koelkast, tussen 3°

tegenwoordig desembroden. Deze brood

dit noemen we een desem. De bacteriën
en gisten zorgen ervoor dat het beslag
opborrelt en een fris-zure geur verspreidt.

IS DESEMBROOD GEZONDER?
Brood bestaat uit meel of bloem, water, zout en een rijsmiddel. De gezondheid van brood wordt
bepaald door de hoeveelheid (volkoren)meel en bloem die wordt gebruikt. Hoe meer volkorenmeel, hoe meer voedingsstoffen. De gezondheid van brood hangt dus niet af van het gebruik
van het rijsmiddel, zoals gist of desem. Wel zijn er aanwijzingen dat desemfermentatie meerdere
pluspunten heeft. Zo maakt het langdurige desemproces vezels, bepaalde vitaminen, mineralen
en andere bioactieve stoffen zoals vitamine B, foliumzuur, magnesium, ijzer, zink en fenolen beter
beschikbaar voor je lichaam. Bepaalde desemculturen breken daarnaast gluten gedeeltelijk af,
wat voornamelijk gunstig is voor mensen met een glutenovergevoeligheid. De voedingswaarde
van desembrood met soortgelijk brood waaraan gist is toegevoegd, vertoont nauwelijks verschillen;
ze leveren ongeveer dezelfde hoeveelheid calorieën, eiwitten, vezels, mineralen en vitamines.

Bij het maken van zijn deeg voegt de
bakker iets van dit verzuurde deeg, ook
wel moederdeeg genoemd, toe om het
brooddeeg te laten rijzen.
Door de lange rijstijd heeft desembrood een
bijzondere, volle en rijpe smaak. Desem
brood is ook wat steviger dan gistbrood.
Gist geeft namelijk meer volume aan een
brood; een desembrood is compacter.
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EEN HARTIGE TAART MET
TOMATEN EN GEITENKAAS?
TORTILLA MET ROSEVALAARDAPPELEN EN
PADDENSTOELEN? WRAPS
MET K
 IPFILET EN GEGRILDE
GROENTEN? HET GAAT
TEGENWOORDIG ALLEMAAL
IN DE BROODTROMMEL.
MAAR ER IS OOK NOG ALTIJD
NIETS MIS MET EEN PAAR
LEKKERE BOTERHAMMEN
VOOR ONDERWEG!
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Beste beschermer va

Voor veel mensen, jong en oud, behoort

materialen. Voor elk wat wils! Of je nou

gewaarborgd, zodat de krokantheid van

brood tot het basisvoedsel. Zeker bij de

van Hello Kitty houdt, een stoere brand

je broodkosten blijft bewaard. Dit werkt

lunch wordt in Nederland heel regelmatig

weerman wilt zijn of enigszins onopvallend

anders in bijvoorbeeld een plastic zak.

brood gegeten. En die boterhammen eten

van je lunch wilt genieten.

Een broodtrommel helpt dus om je brood

we vaak buiten de deur. Op school, in de

Hoe komt het eigenlijk dat een brood

langer vers en knapperig te houden. Maak

bedrijfskantine of onderweg in de auto.

trommel zo goed werkt? In de eerste

je broodtrommel regelmatig goed schoon

Om je broodjes goed te kunnen vervoeren

plaats beschermt een broodtrommel je

om vocht en schimmel te voorkomen. Het

en ze lekker vers en smakelijk te houden,

brood tegen luchtvochtigheid. Zo kan er

beste is om alle broodkruimels uit de brood

gebruik je natuurlijk een broodtrommel.

niet snel schimmel ontstaan. Daarnaast

trommel te halen en de trommel eenmaal

Die zijn er in alle soorten, maten en

blijft in een broodtrommel de luchttoevoer

per week met azijnwater te reinigen.
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KOEL ELEMENT
Een klein pakje drinken kan op warmere dagen als koelelement in de broodtrommel dienst
doen. Vries het pakje drinken in en stop het ’s ochtends bij de andere ingrediënten in de
broodtrommel. Tegen lunchtijd is het pakje drinken klaar voor consumptie en de boterham
met kaas nog lang geen tosti.

BAKWERK

Bentobox
Overgewaaid vanuit Japan is de bentobox:
een broodtrommel met allerlei vakjes,
om verschillende soorten (gezonde)
voeding van elkaar te scheiden. Door in
de trommel te variëren met ingrediënten
en leuke figuurtjes of vrolijke prikkers te
gebruiken, maak je een gezonde maaltijd
aantrekkelijker voor kinderen. Het idee
van bento is dat je een tomaatje omvormt
naar een grappig diertje of dat het een
hoedje wordt op een ei. Zo wordt proeven
leuk én interessant! In Nederland besteden
we nog (lang) niet zoveel aandacht aan de
lunchbox als in Japan. Maar er wordt wel
steeds vaker iets extra’s aan de bammetjes

Muffins met appel

in de broodtrommel toegevoegd in de
vorm van groente, fruit of een gezonde
(brood)snack.

Belegde broodjes
Gesneden en belegd brood, zoals sand
wiches, 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

INGREDIËNTEN
(VOOR 12 MUFFINS):

BEREIDINGSWIJZE:

6 sneetjes (oud) volkorenbrood, in blokjes
25 g rozijnen
200 ml (versgeperst) sinaasappelsap
35 g hazelnoten
2 theelepels koekkruiden of kaneel
3 eieren
4 eetlepels vloeibare margarine
1 grote appel, geschild en in blokjes

Verwarm de oven voor op 200°C. Zet in elke holte

1 muffinvorm met 12 holtes
12 papieren cakevormpjes

Wel de rozijnen 10 minuten in 50 ml sinaasappelsap.
van de muffinvorm een papieren vormpje. Maal het
volkorenbrood met korst, de hazelnoten en de koek
kruiden in de keukenmachine tot een fijn kruimelig
mengsel. Voeg de eieren met de margarine en de
rest van het sinaasappelsap toe en meng alles al
draaiend tot een glad beslag. Roer de blokjes appel
en de rozijnen met vocht erdoor en schep het beslag
in de papieren vormpjes. Bak de muffins in de oven
in 25-30 minuten goudbruin en gaar. Laat de muffins
afkoelen en verpak ze strak in huishoudfolie.

deze ingrediënten goed met hartige
belegsoorten zoals kaas en vleeswaren.
Een sandwich die wordt belegd met hartig
beleg en sla ziet er ook nog leuk uit als de

BEWAAR- EN SERVEERTIP:
Vries een deel van de ingepakte muffins in een diepvrieszak in. Pak er steeds een uit om
mee naar school te nemen. De muffins o
 ntdooien op school voordat de pauze is begonnen.

boterhammen worden doorgesneden.
Hoewel brood beter niet in de koelkast
kan worden bewaard, kun je belegde
broodjes het beste wel koel bewaren.
Zeker als je ze hebt belegd met kip of
vleeswaren. Zo geef je bederf van het beleg
bij te hoge temperaturen minder kans.

GEEN BENDE IN DE BROODTROMMEL
Een broodtrommel heeft vaak maar één vak. Niet zo handig wanneer je behalve brood nog
wel iets meer wilt meegeven of -nemen. Gebruik eens een siliconen muffinvorm om vakjes te
maken in de lunchtrommel. Het vormpje vul je met bijvoorbeeld kaasblokjes of druiven.
Zo blijft alles lekker vers en wordt het geen bende in de broodtrommel.
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feit
of fabel ?

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!

Noten bevatten
meer vet
dan jonge kaas
Inderdaad, noten bevatten meer vet dan
jonge kaas. Jonge kaas (48+) bevat 30 gram
vet per 100 gram, noten ruim 55 gram.
Maar het vet in noten is voor het grootste
deel onverzadigd. Onverzadigde vetten verlagen het
slechte cholesterolgehalte (LDL) in het bloed. In jonge
kaas zitten vooral verzadigde vetten; deze hebben een
minder gunstig effect op het cholesterolgehalte.
Noten staan in de Schijf van Vijf van het Voedings
centrum en bevatten veel eiwit, ijzer en vitamine B1.
Hierdoor zijn ze ook geschikt in de maaltijd op dagen
dat je geen vlees eet. En ook je bakker maakt héél

BROOD WORDT
SNELLER OUD BIJ
WARM WEER
Brood wordt bij hoge temperaturen niet sneller
oud. Het droogt wel sneller uit. Daar wordt het
niet lekkerder van. Is het naast warm weer ook

vochtig of klam, dan heb je zelfs sneller kans op

schimmelvorming. Een goede tip: prik een aantal kleine
gaatjes in de plastic zak. Zo ontstaat er minder snel

condens in de zak. Zeker wanneer je brood hebt dat nog
een beetje warm is van het bakken, is het slim om dit te

doen. Verder kun je brood altijd het beste bewaren in een

plastic zak op een donkere plaats bij kamertemperatuur

(20 graden Celsius). Bewaar brood niet in de koelkast,
ook niet bij warm weer. Dan droogt het sneller uit.

lekkere producten met een handvol noten!
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Er zit 
weinig vet
in brood
Brood bevat over het
algemeen w
 einig vet.

DE KORST VAN
MIJN BROOD
IS GEZONDER DAN
DE BINNENKANT

In een gewoon sneetje
brood zit ongeveer
één gram vet. Dat komt omdat er voor het
maken van het deeg nauwelijks vet nodig
is. Een graankorrel bevat van nature wel
wat vet, maar niet veel. In brood met noten
en zaden zit iets meer vet.
Er zijn enkele luxe broodsoorten die wel
meer vet bevatten. Het bekendste voorbeeld

De korst van de boterham is even gezond als de binnenkant van het

brood, die we ook wel de ‘kruim’ noemen. De binnen- en buitenkant van
het brood zijn tenslotte uit één en hetzelfde deeg gemaakt. Ook tijdens

het bakken in de oven gaan geen voedingsstoffen uitsluitend in de korst
zitten. De korst heeft wel een sterkere smaak. Veel kinderen moeten

daaraan wennen. Toch is het zeker aan te bevelen om je kind ook de

korstjes van brood te geven. Korstjes stimuleren het kauwen en bovendien leer je zo je kind van jongs af aan om ook de korstjes op te eten.

hiervan is de croissant. Bij de bereiding
van de croissant is vet heel belangrijk.
Zonder vet krijg je geen goede, luchtige en
lekkere croissant. Dit betekent natuurlijk
niet dat je helemaal geen croissants meer
kunt eten. I n een gezonde voeding gaat
het om v ariatie en balans. Een croissant
is een echt verwenproduct, waarvan je op
zijn tijd heerlijk mag genieten.

Vers (af)gebakken brood
moet je niet meteen snijden
Vers gebakken brood is vaak nog vochtig van binnen. Dat geldt
ook voor net afgebakken of ‘opgepiept’ brood uit de oven.
Pas wanneer het meeste vocht is verdampt en de korst is
afgekoeld en krokant geworden, kan het brood worden g
 esneden.
Zo voorkom je dat je tijdens het snijden het brood platdrukt.
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ZZUIDVRUCHTEN
KRENTEN EN ROZIJNEN KENNEN WE ALLEMAAL WEL. MAAR WAT IS EIGENLIJK
HET VERSCHIL TUSSEN DEZE TWEE? EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN? OOK DADELS
EN VIJGEN HEBBEN INMIDDELS HUN INTREDE IN DE NEDERLANDSE BAKKERIJ
GEDAAN. JE BAKKER BAKT ER DE MEEST VERRASSENDE PRODUCTEN MEE.

Onder zuidvruchten verstaan we zowel

mango. Tot de zuidvruchten rekenen we

gedroogde witte of gele druiven. Zij variëren

verse als gedroogde vruchten, die

tenslotte ook dadels, vijgen en olijven.

na het drogen in kleur van lichtbruin tot

afkomstig zijn en oorspronkelijk werden

donkerbruin. Er zijn ook donkerblauwe en

geïmporteerd uit landen rondom de

Druiven

zelfs zwarte rozijnen verkrijgbaar, maar

Middellandse Zee, dus uit het zuiden.

In een ambachtelijke bakkerij worden veel

deze worden niet in de bakkerij gebruikt.

Tegenwoordig komen ze ook uit andere

krenten en rozijnen verwerkt. Bijvoorbeeld

streken met een subtropisch klimaat, z oals

in krentenbollen en -brood, oliebollen en

Herkomst

Zuid-Afrika, Chili of Californië. Citrus

luxere broodsoorten zoals kerst- en paas

De meeste rozijnen die in de Nederlandse

vruchten zoals sinaasappels, mandarijnen

stollen. Krenten en rozijnen worden allebei

bakkerij worden gebruikt, zijn afkomstig

en citroenen zijn verse zuidvruchten.

van druiven gemaakt. Voor hun groei zijn

uit Turkije. Het oogsten begint vanaf medio

Daarnaast bestaan er diverse soorten

zon, warmte en water essentieel. Krenten

september. De meeste krenten komen uit

gedroogde zuidvruchten, zoals krenten,

zijn gedroogde blauwe druiven en donker

Griekenland. Hiervan start de oogst eind

rozijnen, abrikozen, ananas, papaya en

blauw tot zwart van kleur. Rozijnen zijn

september. Is er sprake van een grote oogst,
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Zuidvruchten zijn
heel gezond! Er wordt geen
extra suiker aan toegevoegd. 

Puur natuur dus.
dan zijn de trossen vol en de vruchten

december rozijnen uit Australië beschik

over het algemeen kleiner. Bakkers vinden

baar: zeer zoet van smaak, bijna snoepjes

dat niet erg. Kleinere krenten en rozijnen

om te eten. Die zijn natuurlijk heel

verdelen zich beter over een product,

geschikt voor onze traditionele oudejaars

zodat het rijk en goed gevuld is.

traktaties.

Verwerking

Nieuwe smaken

Om een goed vruchtenbrood te maken,

Ambachtelijke bakkers gaan met hun tijd

selecteert je bakker de allerbeste zuid

mee. Daarom experimenteren zij steeds

vruchten en behandelt deze op de juiste

vaker met andere zuidvruchten. Er gaan

wijze. Zijn geheim? Kwaliteit, temperatuur,

dadels en vijgen door het brood en er

tijd en toewijding. Rozijnen en krenten

worden steeds meer gedroogde fruitsoorten

moeten voor gebruik worden gewassen en

in het deeg verwerkt voor mooie en

wellen. De bakker zet ze vijftien tot twintig

vernieuwende smaken. Ook gaan er

minuten onder water. Om tot een optimale

gedroogde vruchten in granola’s en m
 uesli’s,

smaak en de beste verwerking te komen,

die door steeds meer bakkers als alternatief

moeten de krenten en rozijnen hierna

voor een broodontbijt worden aangeboden.

nog 20 tot 24 uur staan. Zijn ze te nat op

Lekker zoet en toch heel gezond!

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.
Voor de productie van oliebollen worden
op het gebied van krenten en rozijnen
alle registers opengetrokken in bakkend
Nederland! Voor een perfecte oliebol zijn
de kleur en de maat van de krenten en
rozijnen heel belangrijk. En niet te vergeten
de smaak natuurlijk. Soms zijn er in

BOORDEVOL SMAAK!
Gedroogde druiven zijn goed te bewaren
en zitten boordevol energie, vitamines
en mineralen. En niet te vergeten smaak!
Krenten smaken over het algemeen
wat zuurder dan rozijnen. Van oudsher
worden er in Nederland boven de rivieren
meer krenten gebruikt. Onder de rivieren
houden ze meer van de wat zoetere
smaak van rozijnen.

Kaneelvingers
INGREDIËNTEN
(VOOR 2 PERSONEN):
2 sneetjes rozijnenbrood
1 ei
1 eetlepel suiker
½ eetlepel kaneel
125 ml melk
15 gram boter

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd de sneetjes brood elk in drie lange
repen. Klop in een diep bord het ei los
met suiker, kaneel en melk. Wentel de
repen brood erdoor en laat ze in het
mengsel liggen tot al het vocht is
opgezogen. Verhit 15 gram boter in
een koekenpan met antiaanbaklaag en
bak de kaneelvingers in 2-3 minuten
knapperig bruin. Keer ze halverwege.

TIP:
Doe het eens anders en bestrijk de repen
brood met zachte boter vermengd met
kaneel en citroenrasp en bak ze in een
hete grillpan mooi bruin.

14 EETMOMENTEN
NA EEN NACHTJE SLAPEN
HEEFT JE LICHAAM HET
URENLANG ZONDER
VOEDING MOETEN
STELLEN. OM TIJDENS DE
DAG DIE VOLGT GOED TE
KUNNEN PRESTEREN EN
FUNCTIONEREN, IS HET
BELANGRIJK JE LICHAAM
BIJ HET OPSTAAN WEER
DE NODIGE BRANDSTOF
TE GEVEN. EEN GOED
ONTBIJT MAG DUS
NOOIT ONTBREKEN.

t
r
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t
s
e
d
e
go van elke dag

Ontbijten zorgt ervoor dat we ons kunnen

de verleiding minder groot om in de loop

magnesium en jodium. Ook is brood van

concentreren op het werk of op school. Ook

van de ochtend te snacken of te snoepen.

belang voor de vitaminen en de seleen-,

zet een goed ontbijt de darmen aan het

zink- en foliumzuurvoorziening. Verder

werk. Wie ontbijt, krijgt veel gemakkelijker

Brood als basis

blijkt dat brood weinig vet bevat. Kies bij

alle voedingsstoffen binnen die dagelijks

Een goede basis van een gezond ontbijt is

voorkeur voor volkorenbrood of roggebrood.

nodig zijn. Onderzoekers hebben de kwaliteit

brood. Brood is namelijk een van de

Dit kun je afwisselen met bruinbrood of

van de voeding van ontbijters en niet-

belangrijkste leveranciers van koolhydraten

meergranenbrood (op basis van meel).

ontbijters vergeleken. Mensen die ontbijten,

(zetmeel), voedingsvezel, ijzer, koper,

krijgen meer vitamines en mineralen
binnen. Zij komen dichter in de buurt van
de aanbevelingen van voedingsdeskundigen
voor vitamines, mineralen en voedingsvezels.
Een ontbijt is ook belangrijk om goed op
gewicht te blijven. Het zorgt namelijk voor
een goed gevuld gevoel. Na een ontbijt is

Een goed ontbijt bevat volgens het Voedingscentrum graanproducten (brood of muesli), zachte
(dieet)margarine of (dieet)halvarine, melk en melkproducten (bij voorkeur halfvolle en magere
soorten), kaas (bij voorkeur 20+ of 30+) en magere vleeswaren en fruit. Door er iets bij te drinken,
zorg je ervoor dat je darmen de voedingsvezels uit je ontbijt goed kunnen verwerken en begin je
de dag met een goede vochtbalans.
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BROODBELEG
Wat doen we vandaag weer eens op de
boterham? Qua gezondheid geldt: niet te
dik beleggen en kiezen voor belegsoorten
die relatief weinig calorieën, zout en
verzadigd vet bevatten maar wel veel
voedingsstoffen. Zo kunnen vleeswaren
een bijdrage leveren aan de inname van
B-vitamines, zink, ijzer en seleen en is
appelstroop rijk aan ijzer. Kaas (bij voorkeur
20+ of 30+) levert calcium en vitamine B2.
Margarine en halvarine bevatten veel
onmisbare, gezonde onverzadigde vet
zuren en ze zijn een belangrijke bron van
vitamine D, een voedingsstof waar met
name kinderen gemakkelijker een tekort
van krijgen. Gebruik per snee brood
ongeveer vijf gram margarine of halvarine.

BAKWERK

Fries rogge
brood met
kersenjam
INGREDIËNTEN
(VOOR 1 PERSOON):
1 sneetje donker roggebrood
1 eetlepel kersenjam
1 flinke eetlepel hüttenkäse
1 theelepel vanillesuiker

BEREIDINGSWIJZE:
Jodium
Brood is ook belangrijk voor een voldoende
jodiuminname. Daarmee onderscheidt

Snijd een sneetje donker roggebrood diagonaal
door en bestrijk de helften met kersenjam.
Meng de hüttenkäse met vanillesuiker en schep
dit op een helft van het roggebrood. Leg de
ander helft met de jamkant naar beneden erop.

brood zich van andere graanproducten,
zoals muesli, die meestal geen jodium

SERVEERTIP:

bevatten. Zeker 90% van de bakkers in

Vervang de kersenjam door abrikozenjam
of bosvruchtenjam.

Nederland gebruikt zout verrijkt met

Sneetje
meergranen
met Hollandse
geitenkaas
INGREDIËNTEN
VOOR 1 PERSOON):
1 sneetje donker meergranenbrood
boter/margarine
1 theelepel zachte mosterd
3-4 dunne plakjes Hollandse geitenkaas
1/2 bakje tuinkers

jodium bij het bakken van brood. Dit doen
zij al sinds 1942 op verzoek van de Minister

BEREIDINGSWIJZE:

van Volksgezondheid. Deze wil hiermee

Een boterham met kaas is een goed begin
van de dag, zeker als het brood gevuld is
met verschillende granen en pitten. Dat
combineert goed met de iets zoete geitenkaas. Bestrijk het sneetje meergranenbrood
met boter of margarine en mosterd. Schaaf
3-4 dunne plakjes van een stuk Hollandse
geitenkaas en leg deze losjes op het brood.
Steek er kleine toefjes tuinkers tussen.

voorkomen dat mensen een tekort aan

Van 6 tot en met 10 november

jodium krijgen. Jodium zit namelijk van

vindt in Nederland de

nature maar in heel weinig voedings

vijftiende editie van het N
 ationaal School

middelen die wij in Nederland gewend

ontbijt plaats. Op bijna drieduizend basis

zijn om te eten. Alleen in zeevis en, in

scholen door heel Nederland wordt een

beperkte mate, eieren zit jodium.

gezond ontbijt voor de leerlingen bezorgd,

De jodiumvoorziening heeft daarom extra

om het belang van ontbijten stevig te

aandacht. Bij een te lage jodiuminname

onderstrepen. Veel kinderen gaan helaas

kan vergroting van de schildklier (krop)

nog zonder ontbijt naar school of eten

ontstaan. Bij kinderen kan een tekort aan

een ongezond ontbijt. Goed ontbijten is

jodium zorgen voor groeiachterstand en

voor iedereen van belang, maar zeker voor

een verminderd leervermogen.

schoolgaande kinderen!

TIP:
Heb je moeite om al ’s morgens vroeg snel
te ontbijten? Maak dan in ieder geval een
sandwich klaar en neem deze mee voor
onderweg. Dan kun je wat rustiger eten.

TIPS
VAN JE

BAKKER

IN NEDERLAND ETEN WE MOMENTEEL
RUIM VIJFTIG KILOGRAM BROOD PER 
PERSOON PER JAAR. OMGEREKEND
NAAR BOTERHAMMEN GAAT HET
OM ZO’N VIER SNEETJES PER DAG.
HELAAS WORDT ER OOK NOG ALTIJD HEEL VEEL
BROOD WEGGEGOOID. ZONDE! GRAAG GEEF IK TIPS
OM MINDER BROOD TE VERSPILLEN.
KUN JE BROOD INVRIEZEN?

Hoe verser
je het brood
invriest,
hoe lekkerder
het eruit komt

HOE LANG KUN JE BROOD
BEWAREN?

Brood kun je invriezen, zonder dat de

Brood blijft zeker drie dagen vers, mits

kwaliteit erg achteruit gaat. Het is dus een

het goed is verpakt. Maar je kunt het

goede manier om brood langere tijd te

zeker een week bewaren en gebruiken,

bewaren. Brood kan het beste worden

als je het niet erg vindt dat het wat droger

ingevroren in een plastic zak. Kies voor

wordt. Na een paar dagen nemen de

gesneden brood, zodat je steeds het

smaak en het vocht in je brood namelijk

gewenste aantal sneetjes kunt lostrekken.

WAT IS DE BESTE MANIER
OM BROOD TE ONTDOOIEN?

af. De voedingswaarde overigens niet!

Deze sneden kun je op een bord of in een

Brood ontdooien doe je simpelweg door het

broodmandje laten ontdooien. Zorg in de

uit de vriezer te halen en in de verpakking

WAT IS DE BESTE MANIER
OM BROOD TE BEWAREN?

vriezer voor voldoende ruimte tussen de

neer te leggen. Je kunt de benodigde sneetjes

verpakte broden. Verpak producten apart,

ook uit de verpakking halen en op een

Brood kun je het beste bewaren in een

zodat ze elkaars smaak niet beïnvloeden.

bord leggen. Brood kan sneller worden

plastic zak en opbergen in een afgesloten

ontdooid in de magnetron. Kies daarbij
het laagste vermogen. Kijk en voel na een

het langst zacht. Brood met een krokante

HOE LANG KUN JE BROOD
IN DE VRIEZER BEWAREN?

korst, zoals desembrood, bewaar je bij

Brood kan tot vier weken in de vriezer

De magnetron warmt brood vanuit de

voorkeur in een papieren (brood)zak. Houd

worden bewaard zonder smaakverlies.

kern van het product vrij snel op. Brood

je broodtrommel schoon en fris, zonder

Zorg dat de temperatuur maximaal -18°C

kun je beter niet ontdooien in de oven,

kruimels en condens. Bewaar brood niet

is. Na het ontdooien is het nog net zo vers

want de hitte verspreidt zich van buiten

in de koelkast. Op die manier droogt

als op het moment van invriezen. Brood

naar binnen. Als de buitenkant heet wordt

brood uit en wordt het veel sneller oud.

dat bij het invriezen malser of vochtiger

en uitdroogt, kan de kern nog bevroren zijn.

broodtrommel. Op die manier blijft brood

halve minuut of het brood is ontdooid.

is, houdt het wat langer uit in de vriezer.

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

