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

Lente in zicht

per jaar. Artikelen worden zowel
in print als online gedeeld met
de deelnemers.
De Stichting Ambachtelijke
Bakkerij ondersteunt de
ambachtelijke (banket)bakkerij

Reikhalzend kijken we samen uit naar het voorjaar. De lente brengt namelijk

via promotie, het delen van

niet alleen warmere zonnestralen, maar ook vers fruit en gezellige feestdagen

vakgenoten onderling en met

met zich mee. Rondom Pasen bijvoorbeeld ontvangen we vrijwel net zoveel

is er voor alle ambachtelijke

klanten als in de kerstperiode. We vullen onze winkels met chocolade paas

vrijwillig meebetalen.

kennis en informatie tussen
de consument. Het platform
(banket)bakkers, die hieraan

eieren en rijk gevulde paasbroden en hebben natuurlijk het gehele voorjaar
een uitstekend assortiment voor een feestelijke brunch op vrije dagen of voor
de voorzichtige eerste uitstapjes naar buiten. Laat die lente maar komen!

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

Aan het begin van het jaar merken we altijd dat klanten een beetje op hun
lijn willen letten als onderdeel van goede voornemens. Ook dat kan bij de
ambachtelijke bakker. Brood is jaren geleden dé basis geweest van het zeer
populaire brooddieet, dat het Voedingscentrum momenteel opnieuw onder
de aandacht brengt. Terecht, want brood is een uitstekende leverancier van
voedingsstoffen en energie. Daarmee houd je het prima vol, ook zonder teveel
extraatjes of tussendoortjes. En voor die dagen dat er iets meer mag en kan,
kom je gewoon een heerlijk taartje bij ons halen. Vers en met liefde voor je
gemaakt: dat zie je niet alleen, dat proef je ook. Zo’n smakelijke uitspatting is
nu en dan niet meer dan verantwoord!

info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
www.twitter.com/
Bakkerijambacht
www.facebook.com/
Bakkerijambacht
Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Sandra Wewer
Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land
Fotografie (met dank aan)
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Een warme groet,
uw ambachtelijke bakker

Alphen aan den Rijn

© 2018 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

Waar komt die zin in macarons ineens vandaan?
“Als kok met een grote liefde voor patisserie maak ik veel
producten uit het assortiment van de ambachtelijke bakker.
Wellicht omdat ik ben opgegroeid in de bakkerij van mijn
ouders: de geur van brood zit diep onder mijn huid.
Soms maak ik iets dat er zó lekker uitziet, dat ik het natuurlijk
zelf ook moet proeven!”

Wat heb jij met eten?
“Ik werk zelf tegenwoordig als kok in de keuken van een
restaurant en heb al veel verschillende zaken van binnen gezien:
van eetcafés tot sterrenzaken. Ik ben van jongs af aan met eten
bezig. Het is magisch om iets te creëren van iets dat er daarvoor
nog niet was. Mij spreekt de theorie aan dat we als mens pas
zijn gaan evolueren sinds we vuur kunnen maken en koken.”

Wat vind je het leukst in de keuken?
“Ik houd helemaal niet van stress op de werkvloer.
Veel koks zijn ongeduldig en willen alles à la minute
laten gebeuren. D
 aarvan ben ik zelf geen voorstander.
Ik vind dat je zo moet werken, dat je altijd een dag
s kort weer
Bastiaan van Dongen (33) is sind
r estaurant
bij
single. Hij werkt als souschef
Tilburg. Als bij een
in
nt
Seasons in Oisterwijk en woo
sants vers uit de
crois
ambachtelijke bakker de kaas
it weerstaan.
noo
nlijk
oven komen, kan hij die eige

vóór loopt. Dan hoef je op de dag zelf geen paniek te
ervaren. Ik wil structuur, rust en overzicht in mijn keuken.
Timemanagement werkt altijd in je voordeel. Wat dat betreft
lijk ik wellicht op een patissier. Zij nemen ook de tijd om aan een
product te werken en het perfect te maken.”

Kom je vaak bij de bakker?
“Sterker nog: ik woon erboven! Ik haal niet iedere dag verse
croissantjes, hoor. Maar het ruikt hier wel héél erg goed in de
ochtend…”

“Timemanagement
 werkt altijd in je voordeel”
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DE LAATSTE JAREN IS BROOD REGELMATIG ALS DIKMAKER AFGESCHILDERD.
MAAR BROOD IS JUIST ERG GEZOND. ENKELE DECENNIA GELEDEN VIELEN
VEEL MENSEN ZELFS FLINK AF DOOR VOORNAMELIJK BROOD TE ETEN:
GEWICHTSVERLIES TOT TWEE KILOGRAM PER WEEK WAS NIET UITZONDERLIJK.
DAAROM VERDIENT HET BROODWISSELDIEET OPNIEUW DE AANDACHT.
In de jaren tachtig en negentig van de

centrum heeft het dieet daarom afgestoft

Hoe werkt het?

vorige eeuw was het razend populair: het

en brengt het onder de naam ‘Broodwissel

Het idee is eenvoudig: de ene dag eet je

brooddieet. Ruim twee miljoen mensen

dieet’ opnieuw onder de aandacht. In brood

uitsluitend brood (zonder boter en beleg),

vielen ermee af; velen van hen vonden

zitten veel vitaminen, mineralen, vezels

de andere dag eet je normaal en gevarieerd.

het betrekkelijk gemakkelijk vol te houden

en voedingsstoffen en het is vetarm.

Dat wil zeggen: volgens de Schijf van Vijf.

en goed te combineren met de maaltijden

Daarom is afvallen met brood gezond,

Probeer op deze dagen voldoende groente

van eventuele huisgenoten. Het Voedings

eenvoudig, goedkoop én effectief.

en fruit, zuivel en graanproducten te eten
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HET BROODDIEET IS
GEMAKKELIJK TE
VOLGEN, OMDAT JE GEEN
MOEILIJKE RECEPTEN
OF INGEWIKKELDE
INGREDIËNTEN HOEFT TE
GEBRUIKEN. BOVENDIEN
IS HET EEN GOEDKOOP
DIEET. JE HOEFT GEEN DURE
MAALTIJDVERVANGERS
OF SUPPLEMENTEN
AAN TE SCHAFFEN.

Vezelrijk
Welke broodsoorten je kiest op de brood

Lekker en
gezond recept
voor de dagen
dat het mag!
INGREDIËNTEN:
4 meergranen boterhammen
100 g hüttenkäse
50 g aardbeien
50 g bosbessen
takje verse munt

dagen, doet er eigenlijk niet toe. Om te
zorgen voor een verzadigd gevoel, is het

BEREIDINGSWIJZE:

en het gebruik van snacks, snoep, fris

verstandig te kiezen voor volkoren en

dranken en alcohol te beperken. Het is aan

meergranen producten, omdat deze vezel

te raden om tijdens dit dieet minimaal twee

rijk zijn. Start de dag bijvoorbeeld met

liter vocht per dag te drinken in de vorm

twee sneetjes volkorenbrood, eet twee

van water, thee, koffie of heldere bouillon.

meergranenbolletjes als lunch en eet

Verhit een grillpan op het vuur. Grill
de boterhammen krokant. Besmeer de
onderste helften met hüttenkäse.
Snijd de aardbeien in plakjes en verdeel
deze met de bosbessen over de hüttenkäse. Garneer met wat verse munt.
Leg de andere helft er op.

’s avonds nog eens twee of drie sneetjes
Uit onderzoek blijkt dat het Broodwissel

volkorenbrood. Denk ook aan bijvoorbeeld

dieet voldoende B-vitamines en ijzer levert.

roggebrood: een stevig en voedzaam tussen

De hoeveelheid calcium en vitamine A

doortje. Je ambachtelijke bakker heeft

is minder dan tweederde van wat wordt

keuze genoeg! Vraag hem gerust naar zijn

aanbevolen. Aangezien het lichaam grote

meest vezelrijke broodsoorten, die zorgen

voorraden van deze voedingsstoffen heeft,

voor een langdurig verzadigd gevoel.

zijn hierdoor op korte termijn geen
problemen te verwachten. Omdat niet uit
gesloten kan worden dat het Broodwissel
dieet op de langere termijn wel te weinig van
deze voedingsstoffen levert, is het beter het
dieet niet langer dan zes weken te volgen.

Voor een gebalanceerde levensstijl en een gezond gewicht is het belangrijk om voldoende
te bewegen. Probeer ook tijdens het Broodwisseldieet iedere dag minimaal een half uurtje te
wandelen of te fietsen. Iedere inspanning zal helpen om het gewenste resultaat te bereiken!
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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!

GLUTENVRIJ
ETEN KAN
ZORGEN VOOR 
EENZIJDIG 
VOEDINGSPATROON

Gezond
met gluten
BIJ EEN GEZOND LICHAAM HOORT GOEDE VOEDING. BETEKENT DAT DAT JE
BETER VOOR GLUTENVRIJE PRODUCTEN KUNT KIEZEN? VOOR RUIM NEGENTIG
PROCENT VAN DE BEVOLKING LUIDT HET ANTWOORD: NEE. ER IS GEEN ENKEL
WETENSCHAPPELIJK BEWIJS VOOR HET FEIT DAT GLUTENVRIJ ETEN VOOR DEZE
OVERGROTE MEERDERHEID GEZONDER ZOU ZIJN.
Al enige tijd vraagt een toenemend

hoeft zich over de consumptie van

Ze zijn oplosbaar in water en dienen,

aantal mensen om glutenvrije voeding.

gluten geen zorgen te maken.

opgeslagen in de graankorrel, als

Zij beweren dat gluten voor hen moeilijk

reservevoedsel voor de plant. Gluten

verteerbaar zijn. Gluten zouden leiden

Wat zijn gluten eigenlijk?

worden o
 nderverdeeld in twee groepen

tot spijsverteringsklachten, allergieën of

Gluten zijn een onderdeel van het eiwit

eiwitten: gliadines en glutenines.

zelfs depressies. Maar wie niet lijdt aan

dat in verschillende granen zoals tarwe,

Mensen die geen gluten verdragen,

een glutenallergie of glutenintolerantie,

rogge, gerst, spelt en kamut voorkomt.

reageren alleen op de gliadines.
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Ruim
negentig
procent
van de
bevolking
verdraagt
gluten
 robleemloos
p

voor gluten. Dat wil zeggen dat mensen
met coeliakie geen gluten verdragen.
Wanneer iemand met coeliakie gluten
blijft eten, krijgt diegene ontstekings
reacties in het darmslijmvlies. Hierdoor
kan de darm stoffen niet meer opnemen,
met allerlei vervelende complicaties van
dien. Coeliakie is een auto-immuunziekte,
wat betekent dat je er niet meer van afkomt.
Ook kun je er niet overheen groeien. De
enige behandeling is een glutenvrij dieet.

Meel, bloem en moutmeel dat is gemalen

Naar schatting heeft hooguit één procent

van bovengenoemde granen bevatten

van de Nederlandse bevolking coeliakie.

gluten. Ook maïs en rijst bevatten gluten,
maar die zijn anders van samenstelling

Wie niet lijdt aan coeliakie, moet voor

dan die van de overige granen. Quinoa, teff

zichtig zijn met een glutenvrij eetpatroon.

en bonen- of erwtenmeel bevatten geen

Het weglaten van gluten in een dagelijks

gluten. Zuivere haver bevat ook geen gluten;

dieet zorgt namelijk voor het schrappen van

maar haver is vaak vermengd met of vervuild

Gluten zitten overigens niet alleen in brood.

de consumptie van diverse graansoorten.

door glutenbevattende granen. In dierlijke

Je vindt ze ook in beschuit, crackers, gebak,

Dit kan leiden tot een eenzijdig voedings

producten komen gluten niet voor.

koek en muesli.

patroon, waarbij een tekort aan voedings
stoffen kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld

Gluten in de bakkerij

Coeliakie

aan vitamine B, E, vezels of ijzer. Om dit

Gluten zorgen voor de luchtige structuur

Sommige mensen kunnen niet (goed) tegen

gemis te compenseren, wordt regelmatig

van brood. Bij het maken van deeg is gliadine

gluten. Vaak wordt dan gesproken over een

gekozen voor speciale, dure en glutenvrije

van belang voor de viscositeit ofwel rek

glutenallergie, maar dit bestaat feitelijk

producten. Deze zijn vaak minder gezond

baarheid van het deeg. Glutenine bepaalt

niet. Wel kunnen we spreken over coeliakie

dan de variant met gluten omdat ze

de elasticiteit of sterkte van het deeg. Een

(glutenintolerantie) of glutensensitiviteit.

meer suiker, zout en vet bevatten en minder

ambachtelijke bakker zoekt altijd naar de

In het geval van coeliakie (spreek uit:

gezonde voedingsstoffen zoals voedings

perfecte verhouding tussen viscositeit

seuliakíé) is er sprake van een intolerantie

vezels, vitamines en mineralen.

en elasticiteit. Hoe meer gluten het meel
bevat, hoe steviger het product wordt.
Bij het bakken van brood houden gluten
de vrijkomende gasbelletjes in het deeg
vast, waardoor brood kan rijzen. Vooral bij
zwaardere broodsoorten zoals volkorenbrood
of rozijnenbrood is dat belangrijk. Gluten
vormen als het ware het ‘skelet’ van het
brood; ze zijn dus erg belangrijk voor de
structuur en stevigheid. Na het bakken
zorgt het skelet van gluten ervoor dat het
brood niet inzakt en zijn vorm behoudt.

Glutensensitiveit
Er zijn mensen bij wie medisch geen coeliakie of tarwe-allergie kan worden vastgesteld, maar
die wel goed reageren op een glutenvrij dieet. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van
glutensensitiviteit. Mensen met glutensensitiviteit hebben verschijnselen die zowel aan coeliakie
als aan het prikkelbare darmsyndroom doen denken: buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree
of juist constipatie en klachten als hoofdpijn, chronische vermoeidheid of gewrichts- en spierpijn.
Het is echter nog niet duidelijk of deze klachten worden veroorzaakt door gluten of wellicht
door andere stoffen of het eiwit in tarwe.
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CARNAVAL, VALENTIJNSDAG, PASEN EN KONINGSDAG:
WE HEBBEN WEER HEEL WAT FEESTDAGEN
IN HET VERSCHIET DE
Februari
01.
KOMENDE PERIODE. BIJ IEDER FEEST HOREN
TRADITIONELE T
 RAKTATIES.
02.
EN AAN DE PRODUCTEN VAN JE AMBACHTELIJKE
BAKKER KUN JE
03.
GEMAKKELIJK JE EIGEN, ORIGINELE
DRAAI GEVEN.
04.
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Feeste
05.

Februari
01.

09.

03.

10.

04.

12.

06.

13.

07.

14.

08.

februari
09.
10.

CARNAVAL

11 T/M 13 FEBRUARI

13.

15.
16.

17.
19.
20.
21.
22.

15.

VALENTIJNSDAG
14 FEBRUARI

16.
17.

TIP 1:

17.

Probeer een
steker te vinden
in hartvorm!

19.
20.

14.

17.

februari
11.

05.

12.

07.

08.

02.

11.

06.

21.

TIP 2:

22.

Bestrooi de
broodjes met
wat kokosrasp.

23.

Zalm-hotdog
met r omige zuurkool

Valentijnsontbijt

Minstens drie dagen feesten vraagt om een stevig

Valentijnsdag:
dé dag bij uitstek dat je je geliefde (extra) in
27.

tussendoortje nu en dan. Met deze lekkere winterse

de watten
legt. Met een ontbijtje bijvoorbeeld! Maak er een
28.

hotdog kun je er zo weer tegenaan!

romantische variant van, met vers rood fruit en chocolade.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN):

INGREDIËNTEN (VOOR 2 PERSONEN):

24.
25.
26.

23.
24.

25. 4 witte puntjes van je bakker

250 gram Noorse zalmfilet
26.
50 gram geraspte belegen kaas
27.
4 plakken ontbijtspek
28. 150 g zuurkool
75 ml slagroom of kookroom
1 handje kiemgroenten of waterkers voor garnering

BEREIDINGSWIJZE:
Kook de zuurkool in de slagroom totdat de zuurkool lekker smeuïg
en warm wordt. Snijd nu vier mooie repen van de zalm en rol deze in
het spek. Bak de zalm in de koekenpan rondom goudbruin totdat de
zalm gaar is. Snijd het broodje van boven in en bestrooi met de
grootste helft van de geraspte kaas. Leg hierop de romige zuurkool
en daar bovenop het zalm/spek-worstje. Garneer met de overgebleven
geraspte kaas en kiemgroenten.

2 sneetjes witbrood
1 reep pure chocolade (75 gram)
100 gram verse aardbeien of frambozen
poedersuiker

BEREIDINGSWIJZE:
Smelt de chocolade au bain-marie. Steek vier rondjes uit het witbrood.
Bestrooi het brood met poedersuiker en toast in de oven of onder de
grill. Leg twee mooie aardbeien of frambozen even apart, was en snijd de
rest in stukjes. Leg de toast op een rooster, zodat straks de overtollige
chocolade weg kan lekken. Leg op de twee rondjes het fijngesneden fruit
en dek af met het tweede toastje. Leg hierop weer iets fruit. Lepel hierover
de gesmolten chocolade. Eventueel in meer laagjes. Garneer met het
mooie fruit dat apart gelegd was. Serveer met een geurige espresso.

20.
21.
22.
23.

april
24.
25.
26.
27.

28.

02.

BAKWERK

KONINGSDAG
27 APRIL

29.

april
01.
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30.

PASEN

1 EN 2 APRIL

03.
04.
05.

Gebakken ei in b
 roodbol
06.
07.

08. ei hoort erbij, zeker als het P
Een
 asen is. Je kunt ze koken,
09.
bakken
of er roerei van maken. Maar je kunt ook een ei in
10. broodje serveren.
een
11.

INGREDIËNTEN
(VOOR 2 PERSONEN):
12.
2 bruine
bollen om af te bakken
13.
2 eieren
14.
olijfolie
15.
peterselie
16. en zout
peper
17.

BEREIDINGSWIJZE:
17.
Verwarm
de oven voor op 180 graden. Snijd de kapjes van de bollen
19.
en hol ze uit. Besprenkel ze met wat olijfolie. Breek de eieren en giet
20.
ze voorzichtig in de bollen. Zet in de oven en bak negen minuten, of
tot21.het ei helemaal gaar is. Serveer de bollen met het kapje er weer op.

Broodtompouce
Denk je aan Koningsdag, dan denk je aan tompouces.
Wist je dat je deze ook van brood kunt maken?

INGREDIËNTEN (VOOR 8 STUKS):
8 sneetjes maïsbrood, zonder korst
250 ml Griekse yoghurt
125 g kleine aardbeien, in plakjes
sap en rasp van een halve sinaasappel
200 g poedersuiker
1 zakje vanillesuiker
1 eetlepel oranje limonadesiroop

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

KONINGSDAG

Een ei hoort
erbij, zeker als
het Pasen is

BEREIDINGSWIJZE:
Laat de yoghurt op een doek in een vergiet één uur uitlekken. Meng de
aardbeien met het sinaasappelsap en een eetlepel poedersuiker.
Meng de yoghurt met vanillesuiker, twee eetlepels poedersuiker en
een halve eetlepel sinaasappelrasp. Roer de rest van de poedersuiker
met siroop en een eetlepel water tot glazuur. Snijd de sneetjes brood
doormidden en bestrijk de helft dik met yoghurt. Verdeel daarover de
aardbeien en leg de andere sneetjes erop. Bestrijk de bovenkant met
glazuur en garneer met sinaasappelrasp. Laat in de koelkast in nog
een uur tijd goed stevig worden.

n
Je maakt het met de prvaodn ucjeteam
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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!

Koolhydraatarm brood 
bevat minimaal de helft
minder koolhydraten
Een koolhydraatarm brood bevat zeker 30% minder kool
hydraten dan een vergelijkbaar gangbaar brood; dat is
wettelijk zo bepaald. Strikt genomen mag niet worden

gesproken van koolhydraatarm, maar van brood met minder

koolhydraten of brood met een verlaagd koolhydraatgehalte. Broden met minder

koolhydraten zijn vaak gebakken op basis van tarwe. Daarbij is een deel van het
tarwemeel vervangen door sojameel of bonenmeel, omdat hierin minder kool
hydraten zitten. Soja- en bonenmeel bevatten meer eiwitten dan tarwemeel.

Daarnaast wordt er in brood met een verlaagd koolhydraatgehalte vaak gebruik
gemaakt van extra olie of margarine en/of ingrediënten die van nature een hoog

voedingsvezel- en/of vetgehalte hebben. Denk aan lijnzaad en zonnebloempitten.
Door een hoger vetgehalte bevat dit soort broden vaak meer calorieën dan

gewoon brood. Overigens zijn dit wel vooral de goede onverzadigde vetten.

Noten en zaden geven brood
een hogere voedingswaarden
Noten, zaden en pitten worden regelmatig in brood verwerkt of
er bovenop gebruikt als decoratie. Dit maakt brood niet alleen extra
lekker, het levert ook extra voedingsstoffen op. Noten, zaden en
pitten zijn over het algemeen namelijk rijk aan onverzadigd vet:
de gezondere vetten. Ook heeft de toevoeging invloed op het gehalte
aan vitamines B3, B6, foliumzuur (B11) en vitamine E en de mineralen
ijzer, zink, koper, calcium en magnesium. Noten, maanzaad,
sesamzaad, en zonnebloem- of pompoenpitten leveren dus extra
voedingsstoffen. Bovenop de voedingsstoffen die al in brood zelf zitten.
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Meergranenbrood
is gezonder dan
volkorenbrood
Geroosterd brood
bevat evenveel calorieën
als gewoon brood
Dat een geroosterde boterham minder calorieën bevat
dan een gewoon sneetje brood is een fabel. De hoeveelheid
calorieën per snee is namelijk gelijk: circa 83 kcal. Tijdens
het roosteren verbranden er geen calorieën. Wat wél verschil
kan maken, is de boter die je erop smeert; of het nou halvarine,
margarine of roomboter is. Op een geroosterde boterham
smeer je snel meer, onder andere doordat het smelt.

Meergranenbrood kán gezonder zijn dan volkoren, maar
is dat niet per definitie. De voedingswaarde van brood

hangt nauw samen met de ingrediënten. Volkorenbrood is
altijd gemaakt van volkorenmeel. Dit is wettelijk vastgelegd.
In volkorenmeel is de gehele graankorrel vermalen.

Het bevat daardoor meer voedingsvezel, vitamines en

mineralen dan bloem en meel. Meergranenbrood bevat
meerdere soorten graan en kán als basis volkorenmeel

hebben. In dat geval heeft het tenminste evenveel voedings
stoffen als volkorenbrood. Als er ook nog gebroken of

geplette graankorrels en/of zaden in het brood zijn verwerkt,
heeft het vaak zelfs een hoger gehalte voedingsstoffen.
Meergranenbrood kan ook van bloem, de basis voor

witbrood, gemaakt zijn. In dat geval zal het brood minder

voedingsstoffen bevatten dan volkorenbrood, maar meestal
wel meer dan witbrood.

Speltbrood is koolhydraatarm
Een brood van de graansoort spelt bevat niet minder koolhydraten dan een tarwebrood.
De hoeveelheid koolhydraten is in beide broden vergelijkbaar. Het lijkt wel of spelt ietsje meer eiwitten
bevat dan tarwe. Spelt en tarwe zijn nauw aan elkaar verwant. Eigenlijk zijn het neef en nicht.
Zodoende is ook de voedingswaarde van spelt redelijk vergelijkbaar met die van tarwe.
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BIJ VALENTIJNSDAG HOORT NIET ALLEEN POST, MAAR OOK CHOCOLADE.
EN PASEN IS NIET COMPLEET ZONDER CHOCOLADE PAASEITJES. CHOCOLADE
HEEFT VOOR VEEL MENSEN IETS MAGISCH: HET BIEDT TROOST EN EEN LEKKER
GEVOEL VOOR JEZELF EN IS ALTIJD EEN GOED CADEAU VOOR EEN ANDER.
EN NATUURLIJK IS CHOCOLADE NOG EENS HEEL ERG LEKKER BOVENDIEN!
Volgens de Nederlandse Warenwet mag

vetstof die wordt gewonnen uit cacaobonen.

een product chocolade worden genoemd

Deze zorgt er onder andere voor dat witte

wanneer er minstens 32% cacao in voor

chocolade gemakkelijk smelt op de tong.

komt. In Nederland moet melkchocolade
minstens 34% cacao bevatten. Voor pure

Cacao

chocolade geldt een percentage van 54% en

Melkchocolade of pure chocolade wordt

voor extra bitter een percentage van 65%.

gemaakt van cacaobonen, die groeien aan

Witte chocolade mag eígenlijk geen

bomen in landen met een tropisch klimaat

chocolade heten. Het bevat namelijk geen

zoals Brazilië, Mexico, Ghana, Venezuela

vaste cacaobestanddelen, die met hun

of Ivoorkust. In de grote, ovaalvormige

smaak en aroma zo kenmerkend zijn voor

vruchten van de cacaoboom zitten twintig

melk- of pure chocolade. Toch komen er wel

tot vijftig cacaobonen. Deze moeten na de

degelijk cacaobonen aan de productie van

pluk een aantal dagen gisten onder bananen

witte c hocolade te pas. De witte variant wordt

bladeren om hun bittere smaak kwijt te

namelijk gemaakt van cacaoboter: een

raken. Tijdens dit proces doen allerlei

CHOCOLADE VERHOOGT
HET SEROTINE- EN
ENDORFINEGEHALTE IN DE
HERSENEN, WAT EEN
OPPEPPEND EFFECT GEEFT.
DOOR DE HOGE CONCENTRATIE AAN CALORIEËN EN
DE VERHOUDING TUSSEN
VET EN SUIKER IS EEN
STUKJE CHOCOLA EEN
DIRECTE BRON VAN ENERGIE.
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BAKWERK

peulvruchten en rode wijn aanwezig zijn,
een gunstig effect hebben op onze bloed
vaten. Hierdoor lopen eters van pure
chocolade minder risico op een hartinfarct,
Op 14 februari is het Valentijnsdag.
De dag waarop je een geliefde, vriend of
vriendin kunt verrassen met een kaartje,
bloemen of chocolade. Je ambachtelijke
bakker heeft de zoetste traktaties voor
bereid, waarmee je vast en zeker indruk
maakt. Kom gerust kijken of bespreek
vooraf met je bakker welke gepersonaliseerde traktaties er mogelijk zijn.

een beroerte of diabetes. Onderzoek heeft
aangetoond dat de consumptie van tien
gram pure chocolade per dag de kans op
hart- en vaatziekten halveert. Flavonoïden
hebben daarnaast een positief effect op de
huid en het denkvermogen. Hoe meer cacao
in de chocolade is verwerkt, hoe meer
flavonoïden aanwezig zijn. En: hoe hoger
het cacaopercentage, hoe minder vetten.
Pure chocolade levert bovendien veel
B-vitamines en bevat door de afwezigheid

bacteriën nuttig werk; dit noemen we

van melkproducten geen cholesterol. Hoe

fermenteren. Daarna worden de bonen

hoger het percentage cacao in chocolade,

gedroogd en gaan ze naar een chocolade

hoe langer de chocolade houdbaar is.

fabriek. Hier worden de kernen van
cacaobonen, de zogenaamde ‘nibs’, gebrand

Banketbakkers en chocolatiers geven hun

en gemalen. Daaruit ontstaat een vloeibare,

chocolade allemaal een unieke smaak.

bruine massa: de cacaomassa. Het vet dat

Dat heeft te maken met de keuze voor

hieruit wordt gehaald, is cacaoboter.

de boonsoorten, de verhouding tussen de

Daarvan wordt witte chocolade gemaakt.

verschillende ingrediënten en de eventuele

De harde klomp die overblijft, wordt

toevoegingen. Je zal hier en daar moeten

vermalen tot cacaopoeder om andere

gaan proeven om te bepalen wie volgens

chocoladesoorten van te maken.

jou de állerlekkerste chocolade bereidt…

Broodbonbons
INGREDIËNTEN
(VOOR 12 STUKS):
2 witte boterhammen
4 eetlepels Speculoospasta
1 reep pure chocolade
Hazelnootjes voor garnering

BEREIDINGSWIJZE:
Smelt de chocolade in een mengkom
au bain-marie. Steek rondjes van ongeveer
drie centimeter uit de boterhammen.
Je kunt eventueel ook blokjes snijden als
je geen steekringen hebt. Rooster ze kort
in de oven tot ze knapperig zijn. Leg op elk
rondje een theelepeltje Speculoospasta.
Leg de rondjes of vierkantjes op een rooster
met daaronder bakpapier. Giet de vloeibare chocolade, eventueel een paar lagen
dik over de bonbons. Leg in de nog zachte
chocolade een hazelnoot als garnering.
Laat de bonbons opstijven in koelkast.

Superfood
Cacao wordt gerekend tot de moderne
superfoods en is van nature zeer rijk aan
antioxidanten, die zogenaamde flavonoïden
bevatten. Dit zijn plantaardige stoffen die
kleur geven aan veel groenten en fruit.
In diverse studies is aangetoond dat deze
flavonoïden, die ook in bijvoorbeeld thee,

BEWAARTIP
Alle soorten chocolade blijven het lekkerst bij een temperatuur tussen de 15 en 18°C. Bewaar
chocolade dus niet in de koelkast. Te koude chocolade geeft minder smaak af en in de koelkast
kan chocolade gemakkelijk omgevingsgeuren opnemen, bijvoorbeeld van vis of vlees. Ook kan
condensvorming ontstaan, waardoor er vlekken op de chocolade komen. Minstens zo belangrijk
als de bewaartemperatuur is de invloed van licht. Witte chocolade die je in het zonlicht bewaart,
verkleurt al binnen een uur. Met de verkleuring gaat ook een deel van de kwaliteit verloren.

14 EETMOMENTEN
DIVERSE DELEN VAN ONS LAND
VERANDEREN IN ÉÉN GROTE,
HOSSENDE MENIGTE RONDOM
CARNAVAL OF KONINGSDAG.
DAT KOST ENERGIE! HEB JIJ
WELLICHT TE KORT GESLAPEN
OF IETS TE DIEP IN HET GLAASJE
GEKEKEN? DE PRODUCTEN
VAN JE AMBACHTELIJKE BAKKER
HELPEN JE WEER OP GANG!

KRACHTVOER

tijdens feestdagen

Al eeuwenlang maken mensen voor feesten

bakkers die duizenden nonnevotten per

goed hengsel en een mooie slinger;

speciale lekkernijen. Maar om in februari

carnavalsviering bakken. Vaak begint dat

soms twee. Het deeg wordt gemaakt van

drie dagen lang feesten, bier drinken en

al rond 11 november, de start van het

meel, gist, melk, zout, boter, basterd

optochten lopen te overleven heb je veel

carnavalsseizoen. Het is van oudsher

suiker en zonnebloemolie of reuzel.

energie nodig. Van oudsher moest de

Prins Carnaval die de donutachtige,

Dit wordt vervolgens gefrituurd in olie.

proviand tijdens carnaval, dat toch vooral

gesuikerde broodjes in strikvorm uitdeelt:

Een nonnevot hapt heerlijk weg en zit vol

op straat wordt gevierd, gemakkelijk mee

zo helpt hij zijn volk om carnaval door

koolhydraten, vetstoffen en suiker. Zo kun

te nemen zijn. Ambachtelijke bakkers

te komen. Echte nonnevotten hebben een

je er weer een paar uurtjes tegenaan!

boden de oplossing: stevige koeken, zoete
broodjes en hartige snacks.

Nonnevotten en worstenbroodjes
Nonnevotten zijn dé traditionele carnavals
broodjes. Manden vol gaan er mee de
praalwagens op en er zijn ambachtelijke

WIST JE DAT…
… HET BRABANTSE WORSTENBROODJE EN DE BIJBEHORENDE
CULTUUR IN MAART 2016 DOOR UNESCO ZIJN OPGENOMEN IN DE
LIJST VAN WAARDEVOL EN UNIEK IMMATERIEEL ERFGOED?
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Roggebrood:
voor de
stevige trek!

BAKWERK

Nog zo’n typische carnavalslekkernij:
roggebrood met spek en ei. Kan ingepakt
zo mee de optocht in. Wist je dat
roggebrood per streek anders is? Zuidelijk
roggebrood is minder zoet, lichter van
kleur en vaster van structuur. Dit komt
doordat de bakkers onder de rivieren er
naast rogge ook tarwemeel in verwerken.

Natuurlijk vinden ook worstenbroodjes,
de bekendste broodspecialiteit van Brabant,
tijdens carnaval gretig aftrek. Het broodje
kan zowel warm als koud worden gegeten.
Voor de vulling heeft elke ambachtelijke

Carnaval gaat vooraf aan de sobere
veertigdagentijd, waarin met mate
wordt gegeten en gedronken. Na de
vette dinsdag van carnaval begint om
middernacht de vastentijd: veertig dagen
tot aan Pasen. Vanuit katholieke
overtuiging wordt dit gedaan ter
nagedachtenis aan de veertig dagen die
Jezus Christus verbleef in de woestijn.
Omdat men tijdens carnaval nog één
keer uitgebreid kan eten en drinken,
wordt het vaak een waar smulfestijn.
Met een glansrol voor de bakker.

bakker zijn eigen recept. Sommige bakkers
experimenteren met bijzondere smaken,

bakt de allerlekkerste: met echte gele room,

zoals saté- of gyroskruiden door het gehakt.

wellicht een beetje slagroom en natuurlijk

Een enkeling bakt volkoren worsten

oranje glazuur bovenop. Gele room wordt

broodjes, maar de variant van witbrooddeeg

gemaakt van melk, eierdooiers, suiker,

met meestal half-om-half gehakt is veruit

bloem en een vanillestokje. Het wordt ook

het meest populair.

wel banketbakkersroom of crème pâtissière
genoemd en vormt de basis van veel

Tompouce

producten in de banketbakkerij. Soms

Hoewel je er met een kleine kater van de

gebruikt de banketbakker Zwitserse room in

nacht ervoor wellicht niet aan moet denken,

zijn producten. Dit is gele room vermengd

is Koningsdag in Nederland niet compleet

met slagroom. Meestal gaat het om gelijke

zonder tompouce. Je ambachtelijke bakker

delen slagroom en gele room.

Oók leuk voor
Koningsdag!
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
12 minibolletjes, witbrood
half pakje gestampte muisjes
1 borrelglaasje oranjebitter,
of een scheutje water
1 sinaasappel

BEREIDINGSWIJZE:
Doe tweederde van de gestampte muisjes
in een mengkom. Meng met een pollepel
voorzichtig de oranjebitter of het water
erdoor, zodat er een mooi glazuur ontstaat.
Dik eventueel in met de resterende
gestampte muisjes. Voeg eventueel sap
van de sinaasappel toe indien de glazuur
te dik is. Snijd flinterdunne reepjes van de
sinaasappelschil, of gebruik een zesteur
of rasp om de schil te raspen. Doop de
broodjes met de bovenkant in de glazuur
en leg de sinaasappelrasp er bovenop.
Oranje boven!

TIP:
Ook leuk als kindertraktatie. Laat dan
de oranjebitter achterwege, en voeg wat
extra sinaasappelsap toe.

TIPS
VAN JE

EEN PAASBRUNCH IS LUNCH EN ONTBIJT INEEN.
DAT BETEKENT DAT EIGENLIJK ALLES MAG:
VAN ZOET TOT HARTIG, GESERVEERD IN MEERDERE
GANGEN OF ALLES TEGELIJK OP TAFEL, CHIQUE OF LEKKER
CASUAL. EEN PAAR SUGGESTIES VAN MIJN KANT!
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BAKKER

Kruidenboter

BROOD IS DE BASIS

Natuurlijk hoort er tijdens een feestelijke
brunch brood op tafel. Om te beleggen,
als basis van mooie gerechten of als
afwisseling tussen de gangen door.
Kies tijdens de Paasdagen bijvoorbeeld
voor zachte, romige brioche of voor krokante
volkorenbroodjes. Ook zoet vindt u volop
in ons broodassortiment. Wat dacht u van
zoete rozijnenbroodjes met kaneel?

Een krakend vers broodje van de ambachtelijke
bakker heeft aan een lik boter genoeg. Maak zelf
verse kruidenboter door 100 gram ongezouten
roomboter op kamertemperatuur te vermengen
met een fijngesneden bosje bieslook en peterselie,
een teentje knoflook, een theelepel citroensap en
wat versgemalen zwarte peper en (grof) zeezout.

QUICHE
Een hartige taart is perfect bij
een brunch: gemakkelijk voor te
bereiden en de mogelijkheden
qua inhoud zijn eindeloos.
Je kunt een quiche serveren als
taart, maar ook als kleine cupcakes:
zo heeft iedereen gemakkelijk
een eigen portie.

Advocaatroom
ZOET
Zorg voor een zoete afsluiter van de
Paasbrunch en kies dan voor een
spektakelstuk op bijvoorbeeld een
mooie etagère. Denk aan feestelijk
opgemaakte cupcakes, een mooi
gedecoreerde taart of een tulband.

Cupcakes of gewone plakken cake geef je
gemakkelijk een Paastintje. Bijvoorbeeld
door ze op te spuiten met advocaatroom en
te versieren met mooie chocolade paaseitjes
in verschillende smaken. Advocaatroom
maak je door slagroom stijf te kloppen met
wat advocaat en poedersuiker.

TAFELDECORATIES
VAN CHOCOLADE
Eitjes en hazen van chocolade
in mooie verpakkingen kun je
gebruiken als t afeldecoratie.
Ook kun je grote chocolade
eieren voorzichtig halveren en
vullen met bonboneitjes.

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

