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Lekker.
Veelzijdig.
Gemakkelijk.
Voedzaam.

'Een boterham aan
het begin van de dag
geeft energie!’
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COLOFON
Bakwerk is een uitgave van uw
ambachtelijke (banket)bakker
in samenwerking met de Stichting
Ambachtelijke Bakkerij.
Bakwerk verschijnt viermaal

Goede start
Natuurlijk is het heel verleidelijk om ’s ochtends een kwartiertje langer in je
bed te blijven liggen! Toch raad ik je aan iedere dag de tijd te nemen voor een
goed ontbijt. Een boterham aan het begin van de dag geeft energie! De aanwezige
koolhydraten bevorderen bovendien je concentratie- en prestatievermogen.
Van alle voedingsmiddelen blijkt (volkoren)brood ook nog eens de belangrijkste
leverancier van voedingsvezels, ijzer, zink, koper, magnesium en jodium.
Daarnaast bevat het weinig vet, levert vitamines B1, B2, B3 en B6 en zorgt voor
je seleen-, zink- en foliumzuurvoorziening.

per jaar. Artikelen worden zowel
in print als online gedeeld met
de deelnemers.
De Stichting Ambachtelijke
Bakkerij ondersteunt de
ambachtelijke (banket)bakkerij
via promotie, het delen van
kennis en informatie tussen
vakgenoten onderling en met
de consument. Het platform
is er voor alle ambachtelijke
(banket)bakkers, die hieraan
vrijwillig meebetalen.

Gerbrandyweg 8
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 088 - 666 9 333

Brood neemt een heel belangrijke rol in binnen de totale Nederlandse voeding.
Wie de dag start met een boterham, start de dag goed. Een vezelrijk ontbijt
zorgt ervoor dat de dikke darm aan het werk wordt gezet. Daarmee wordt de
stoelgang gestimuleerd: wel zo prettig om lekker in je vel te zitten. Voedingsvezels
zorgen bovendien voor een verzadigd gevoel, die maken dat het doorgaans
gemakkelijker is om ook de rest van de dag gebalanceerd te eten. Kies dus voor
een vezelrijk ontbijt, bijvoorbeeld met volkorenbrood of granola.

Fax 0182 - 69 30 69
info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
www.twitter.com/
Bakkerijambacht
www.facebook.com/
Bakkerijambacht
Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim

Krijg jij geen genoeg van ons brood? Snijd het dan zelf, zodat je minder beleg
nodig hebt en met een gerust hart een lekkere dikke boterham kunt eten.
Met brood kun je alle kanten op, op ieder moment van de dag. Goed verhaal!
Ik zeg: eet smakelijk. En heel graag tot ziens!

Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land
Fotografie (met dank aan)
Brood.net, NBOV
Grafische vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,

Met 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.
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VLOERBROOD. WITBROOD. TIJGERBROOD. BAGUETTES. CROISSANTS.
TURKS BROOD. KAISERBROODJES. VOLKORENBROOD. TARWEBROOD.
WITTE PUNTJES. MEERGRANEN BOLLETJES. CIABATTA. FOCACCIA. ROGGEBROOD.
ZUURDESEMBROOD. IN BROOD IS ONVOORSTELBAAR VEEL KEUZE! OF HET NU IS GEBAKKEN
MET GIST OF MET DESEM, VAN GRAAN ALS TARWE, HAVER, SPELT OF ROGGE, MET BLOEM
OF MET VOLKORENMEEL. BROOD UIT EUROPA: ALTIJD EEN GOED VERHAAL.

Al eeuwenlang kent brood een prominente

een driejarige campagne, die het eerlijke

plek in onze Westerse eetcultuur. Geen e nkel

verhaal over brood aan consumenten vertelt.

ander continent biedt zo’n grote keuze aan

De campagne wordt gefinancierd met

broodsoorten als Europa. Ook in Nederland

steun van de Europese Unie.

wordt jaarlijks een flinke hoeveelheid brood
geconsumeerd: ruim vijftig kilogram per

Dat brood al zo lang onderdeel uitmaakt

persoon per jaar. Daarom heeft de bakkerij

van onze eetcultuur, komt mede doordat

branche in 2018 de landelijke campagne

Nederlanders verzot zijn op de geur en de

‘Brood uit Europa. Goed verhaal’ gelanceerd:

smaak van brood. Daarnaast is brood een
veelzijdig en gemakkelijk product, vanwege
de vele soorten en de uiteenlopende
momenten waarop het kan worden gegeten.
Bovendien bevat brood belangrijke

BETROUWBARE
INFORMATIE
Alle informatie over brood en gezondheid
binnen de campagne is afkomstig uit
wetenschappelijke bronnen en voldoet
aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad
en het Voedingscentrum. Op deze manier
voldoet de bakkerijsector aan de groeiende
vraag van de consument naar betrouwbare
informatie rondom voeding en gezondheid.

Kom je
proeven?
In het kader van de campagne
worden dit jaar door het hele

land ‘tastings’ g
 eorganiseerd:

proeverijen waar ook ambachtelijke


bakkers hun lekkerste broodsoorten
laten proeven en je daarover
meer kunnen vertellen. 

Kijk voor locaties en tijdstippen op
www.broodgoedverhaal.nl.

voedingsstoffen en bouwstoffen, die we in
het dagelijkse leven (brood!)nodig hebben.
Dagelijks eten wij gemiddeld vier boter-

Brood verdient aandacht

hammen per dag. Daarom verdient brood die

De campagne ‘Brood uit Europa. Goed

extra aandacht! Er is zoveel keuze en zoveel

verhaal’ wordt onder andere ondersteund

variatie mogelijk. Vraag je ambachtelijke

door een televisiecommercial, waarin

bakker gerust naar zijn uiteenlopende

een ode aan brood wordt gebracht

broodsoorten en informeer naar de bijzonder

(zie ook p
 agina 20 van deze uitgave).

heden. Je bakker weet er álles van.
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Brood: belangrijke bron
van voedingsstoffen

WATER, GIST OF DESEM, EEN SNUFJE ZOUT EN NATUURLIJK MEEL.
MEER HEEFT DE AMBACHTELIJKE BAKKER NIET NODIG OM EEN BROOD
TE BAKKEN. HET MEEL DAT HIJ GEBRUIKT, WORDT GEMALEN VAN
UITEENLOPENDE GRAANSOORTEN. HIERDOOR SMAKEN ALLE BRODEN
ANDERS EN KENNEN ELK HUN EIGEN VOEDINGSWAARDE. BROOD VAN JE
AMBACHTELIJKE BAKKER: LEKKER, GEZOND EN GEVARIEERD!

Graan is de verzamelnaam voor de zaden

Daarom is brood elke dag opnieuw een

gekocht uit de Verenigde Staten, Canada,

van grassen. Van iedere graansoort en

belangrijke bron van voedingsstoffen voor

Rusland en Australië.

van heel veel gedroogde zaden of pitten

ons lichaam.

Bloem of meel?

kan meel voor brood worden gemaakt.

De meest voorkomende meelsoort is die

Herkomst

Van graan kan zowel bloem als (volkoren)

van tarwe. Maar er wordt ook meel gemalen

In Nederland verbouwen we tarwe, rogge,

meel worden gemalen. Bloem wordt gemaakt

van b
 ijvoorbeeld gerst, haver, rogge, maïs

teff en gerst - en op beperkte schaal haver.

van uitsluitend het binnenste deel van de

en spelt. Iedere graansoort heeft zijn eigen

Omdat we hieraan niet voldoende hebben,

graankorrel: de meelkern. Alle overige

kenmerken. Voor alle soorten geldt dat

importeren we veel graan. De meeste

onderdelen, zoals de zemelen en de kiem,

ze veel zetmeel, dus koolhydraten,

tarwe die in Nederland wordt gebruikt,

worden er na het malen uitgezeefd

bevatten. Daarnaast leveren ze eiwitten,

komt uit Frankrijk, Duitsland en het

waardoor een wit graanpoeder overblijft.

vitamines, mineralen en voedingsvezels.

Verenigd Koninkrijk. Ook wordt graan

Bloem wordt gebruikt voor de bereiding
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Dit is de bekendste en meest gebruikte
graansoort in de ambachtelijke bakkerij.
Het zit vol vezels, vitamines en mineralen.
Tarwerassen worden ingedeeld naar
groeiseizoen of naar het glutengehalte.
Hoe harder de korrel, hoe meer gluten.

BAKWERK
Spelt is nauw verwant aan tarwe. Alleen kennen
de gluten een iets andere samenstelling,
waardoor speltbrood voor sommige mensen
beter verteerbaar lijkt. Speltbrood heeft een
heerlijk aroma en een volle, nootachtige smaak.

TARWE

SPELT

OOGSTEN
Iedere ambachtelijke bakker werkt met
producten uit de natuur. Of het nou gaat
om de granen voor zijn brood of de
vruchten voor zijn gebak: hij is afhankelijk
van wat de natuur te bieden heeft.
De ene oogst is daarbij de andere niet.
Dat betekent dat een bakker ieder
seizoen weer moet experimenteren met
recepturen en werkwijzen. Het vraagt
om vakmanschap en aandacht om
met elke oogst tot de beste, eerlijke eindproducten te komen.

van witbrood. Volkorenmeel bevat alle

Van gerst kun je niet alleen bier brouwen,
maar ook heerlijk brood bakken. Gerst bevat
bijna vijftig procent meer voedingsvezel dan
tarwe. Je ambachtelijke bakker voegt dikwijls
gepofte, hele gerstekorrels toe aan tarwe
meel. De korrels hebben een aangename
‘bite’ en geven het brood extra smaak.

MAÏS

onderdelen van de graankorrel, dus ook
de meelkern, de kiem en de zemel. De kleur
van volkorenmeel is hierdoor lichtbruin.
Voor bijvoorbeeld bruinbrood wordt een
combinatie van bloem en volkorenmeel
gebruikt. Dit noemen we meel.
De meeste goede voedingsstoffen zitten

GERST

Nederlands maisbrood is meestal een
meergranenbrood. Je bakker mengt de
mais met tarwe om die lekker luchtige
structuur te krijgen. De mais zorgt
voor de karakteristieke lichtgele kleur
en heerlijke zoete smaak.

ROGGE
Roggebrood is bijzonder voedzaam.
Een plakje levert circa 15% van de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan
voedingsvezels en ijzer op. Door afwijkende
bereidingswijzen kent roggebrood grote
regionale verschillen. Er zijn ook heerlijke
borrelhapjes mee te maken!

in de kiem en de zemel. Omdat volkorenbrood is gemaakt van de hele graankorrel,
bevat het alle goede voedingsstoffen
die de graankorrel te bieden heeft.
Het maakt daarbij niet uit of het een
brood is van tarwe, spelt, rogge of een
andere graansoort. En ook niet of het
brood gemaakt is met gist of met desem.
Het gaat erom dat het volkoren is!

HAVER
Haver is niet alleen glutenvrij en lekker, het levert
ook veel voedingswaarde. Haver bevat minder
koolhydraten en meer onverzadigde vetten
dan tarwe. Daarnaast hebben de vezels een
positief effect op verlaging van cholesterol.
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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!

Van de grond
tot in jouw mond

Hoe ontstaat je boterham?
NAAST MEEL, WATER, ZOUT EN GIST KENT EEN AMBACHTELIJK BROOD NOG EEN
AANTAL BELANGRIJKE INGREDIËNTEN. DEEG KRIJGT BIJVOORBEELD TIJD, ZODAT HET
GOED KAN RIJPEN EN RUSTEN. OP DIE MANIER KOMEN DE AROMA’S DIE VAN NATURE IN
GRANEN ZITTEN OPTIMAAL TOT ONTWIKKELING. BOVENDIEN BEVAT EEN AMBACHTELIJKE
BOTERHAM DE LIEFDE EN HET VAKMANSCHAP VAN JOUW FAVORIETE BAKKER.
In de bakkerij wordt veel gebruik gemaakt

gemalen. Hierna komt het als bloem,

benodigde grondstoffen de gist wordt toe-

van zomertarwe. Deze wordt gezaaid, tegen

meel of volkorenmeel als grondstof aan in

gevoegd, begint namelijk een onomkeerbaar

woordig meer en meer op Nederlandse

de bakkerij. De bakker kan aan de slag!

proces. Er ontstaat een natuurlijke werking

bodem, vanaf het midden van de winter

in de degen, die niet kan worden gepauzeerd.

tot in het voorjaar. De oogst valt tussen

Onomkeerbaar proces

Daarom moet de bakker er ’s nachts zijn

half augustus en het einde van september.

Allereerst weegt de bakker de benodigde

hoofd én handen goed bijhouden.

Naast zomertarwe bestaat er ook winter-

grondstoffen zorgvuldig af. Vaak doet hij

tarwe. Deze wordt in oktober gezaaid en

dit al een dag van tevoren, omdat het nauw

Voordat de bakker het deeg gaat bereiden,

na ongeveer tien maanden geoogst.

steekt en dus om een goede concentratie

stelt hij eerst de temperatuur van de bakkerij

Nadat het graan dat de bakker in zijn

vraagt. Dit past eigenlijk niet bij de hectiek

vast. Op basis van de warmte in het pand

brood wil gebruiken is geoogst, wordt het

die er ’s nachts heerst. Wanneer aan alle

bepaalt hij namelijk de temperatuur van

7
BAKWERK

Brood wordt aflopend gebakken. Dat betekent
dat de temperatuur tijdens het bakproces
steeds iets verder daalt. Op het moment
dat het kleinbrood uit de oven komt,
kunnen er bijvoorbeeld croissantjes in.
De temperatuur van de oven is dan namelijk
met zo’n 40°C gedaald: ideaal voor de
zachtere croissants. Als ook deze klaar zijn,
wordt de temperatuur weer opgestookt en
het water, dat hij zo aan zijn grondstoffen

De deegrolletjes gaan nu in een bakblik.

zal toevoegen. Na het water voegt hij ook

Dikwijls zitten de broodblikken, ook wel

een klein beetje zout en gist toe. Al deze

‘bussen’ genoemd, met meerdere blikken

Logistieke puzzel

ingrediënten gaan in de kneedmachine,

aan elkaar vast. Zo kan de bakker gemak-

In de meeste ambachtelijke bakkers

zodat het mengen van de grondstoffen

kelijk meer busbroden tegelijkertijd in de

bedrijven begint de bakker ’s nachts.

kan beginnen. Door het kneden wordt het

oven zetten. Overigens kan een deegstuk

Hoe groter de bakkerij, hoe eerder hij

deeg rekbaar en elastisch. Vroeger moest

ook op een metalen plaat worden gebakken

moet beginnen. Voor de zaterdag begint

de bakker dit met de hand doen, maar dat

(plaatbrood) of op de vloer van de oven

hij vaak al op vrijdagavond.

is zwaar werk! Tegenwoordig wordt hij

(vloerbrood).

begint het aflopende bakproces opnieuw.

De nacht in de bakkerij is een logistieke

vaak geholpen door machines. Na het
mengen blijft het deeg een kwartier in de

Narijs

puzzel, waarvan alle stukjes perfect in

deegkuip rusten. Die heet de voorrijs.

Het deeg moet nu nog een keer rijzen.

elkaar moeten vallen. Omdat rijzend deeg

De gevulde bakblikken gaan met een hele

een levend product is, is er geen tijd om

Opbollen

wagen tegelijk voor zestig minuten een

dit te laten liggen. Tegelijkertijd blijft het

Hierna verdeelt de bakker het deeg in porties.

andere rijskast in. Dit wordt de narijs

een natuurproduct, dat de ene keer iets

Iedere portie heeft al de grootte van het

genoemd. Zodra het deeg voldoende is

meer tijd nodig heeft dan de andere keer.

brood(je) dat het gaat worden. De afgewogen



gerezen, wordt het gebakken in de oven.

Ook de temperaturen van de oven moeten

deegstukken worden vervolgens gevormd

Dit gebeurt meestal op een temperatuur

constant goed in de gaten worden gehouden

tot een bol. Dit kan de bakker met de hand

van rond de 250°C. Grote broden zijn in

om alles op tijd gebakken te krijgen.

doen of met behulp van een opbolmachine.

ongeveer een half uur tot drie kwartier

De ambachtelijke bakker doet er alles

Vervolgens gaan de deegstukken naar een

klaar. Kleine broodjes worden in tien tot

aan om al vroeg in de ochtend een heerlijk

speciale rijskast waarin het precies warm

vijftien minuten gebakken.

brood aan je te kunnen presenteren!

en vochtig genoeg is, zodat de ronde deegstukken kunnen rijzen. Dit duurt zo’n drie
kwartier. Hierna worden de gerezen bollen
platgewalst en opgerold, om de gasbelletjes
fijn te verdelen door het deeg. Daardoor kan
de bakker een beter brood bakken.

Een brood heeft minimaal vierenhalf uur de tijd nodig, voordat het van de

deegkuip uit de oven kan komen. Robuuste desembroden krijgen nog veel meer
tijd van de bakker, tot soms wel 24 uur.
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feit
of fabel ?

over

BROOD

Brood, banket en chocolade zijn prachtige producten, waarover iedereen wel iets
weet te vertellen. Maar: wat is nu waarheid? In deze rubriek leggen wij veel voorkomende
feiten en fabels voor. In deze editie is ‘Feit! Of fabel?’ geheel gewijd aan brood.
Twijfel je aan je brood- en banketkennis? Stel je vragen aan de bakker!

Noten en zaden
geven brood
een hogere
voedingswaarde
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.

SPELTBROOD IS GLUTENVRIJ
Speltbrood is beslist niet glutenvrij. Wel wordt
speltbrood door sommige mensen met een

glutenintolerantie of prikkelbare darmen beter

verdragen dan broodsoorten die zijn gemaakt van tarwe. Het is nog
onduidelijk waaraan dit precies ligt. Wetenschappelijk bewijs dat

spelt lichter verteerbaar zou zijn dan tarwe ontbreekt. Toch hebben

sommige mensen het gevoel dat ze zich beter voelen door het eten
van spelt. Hier geldt vooral: ieder mens is verschillend! Proef de

diverse broodsoorten van je ambachtelijke bakker en ontdek wat

het beste bij jou past. Of wat je gewoon het allerlekkerste vindt!

Geroosterd
brood bevat
evenveel c alorieën
als g
 ewoon 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.
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Croissants
horen krom te zijn

Volkorenmeel is
gezonder dan bloem

Van oorsprong maakten bakkers

Brood kan worden gemaakt van

croissants met gewone margarine:

bloem, meel of volkorenmeel.

de zogenaamde ‘croissants ordinaires’.

Bloem wordt gemaakt van uitsluitend

Het uiterlijk van die croissants was krom. Dat er later ook

het binnenste deel van de graankorrel: het meellichaam.

rechte croissants werden gemaakt, kwam door rivaliteit tussen

Alle overige onderdelen, zoals de zemelen en de kiem,

bakkers en patissiers onderling. Patissiers maakten namelijk

worden er na het malen uitgezeefd. Volkorenmeel bevat juist

een ‘croissant au beurre’, met roomboter. Om dat verschil aan

nog alle onderdelen van de graankorrel: dus de meelkern,

te geven, gaven zij die croissants een rechte vorm.

de kiem en de zemel. Hierdoor biedt volkorenmeel alle
goede voedingsstoffen die de graankorrel te bieden heeft.

Meergranenbrood
is gezonder
dan volkorenbrood
Meergranenbrood kán gezonder

zijn dan volkoren, maar is dat niet

per definitie. De voedingswaarde

van brood hangt nauw samen met de ingrediënten. Volkoren-

Overigens is meel, waarvan bijvoorbeeld tarwebrood wordt
gebakken, een mengvorm van bloem en volkorenmeel.

De korst van mijn
brood is gezonder
dan de binnenkant

brood 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 voedingsstoffen als
volkorenbrood. Als er ook nog gebroken of geplette graan-

korrels 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.

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

De voedingswaarde van
 brood hangt nauw samen
met de ingrediënten

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.
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Plaatbrood

Tijgerbrood

Van tijger tot casino

Knipbrood

HOEWEL ROBUUSTE DESEMBRODEN EEN FLINKE OPMARS HEBBEN GEMAAKT,
KIEZEN NEDERLANDERS OOK NOG ALTIJD GRAAG VOOR EEN KNIPBROOD OF
EEN BUSBROOD. MISSCHIEN OMDAT DEZE ZO HANDIG IN DE BROODTROMMEL
PASSEN? WAT JE OOK ZOEKT: DE AMBACHTELIJKE BAKKER HEEFT VOOR ELK
MOMENT EN IEDERE SMAAK EEN LEKKER BROOD OP DE PLANK!
In een ambachtelijke bakkerij wordt

zijn er in de Nederlandse bakkerij met

geen rechte snede. Het is een rij knippen

onderscheid gemaakt tussen grootbrood

veel v erschillende benamingen.

van een schaar, ongeveer vijf centimeter

en kleinbrood. Voorbeelden van kleinbrood

diep het deeg in. Bij elke knip ontstaat

zijn bijvoorbeeld maanzaadbolletjes,

Knipbrood

een deuk plus een keepje in de dwars

croissants of vlechtbroodjes. Vaak worden

Knipbrood, met zijn twee ronde bollen

richting. Door het knippen heeft het

deze in verschillende, bewerkte vormen

aan de bovenkant van iedere boterham, is

brood meer oppervlakte en dus meer korst.

gemaakt of gedecoreerd, bijvoorbeeld

lange tijd hét klassieke brood van Neder-

met zaden of pitten. Onder grootbrood

land geweest. Het past goed in de brood-

Een knipbrood was van oudsher voor de

verstaan we de broodsoorten die ook in

trommel en de korst is lekker knapperig.

bakker iets gemakkelijker te bakken.

tweeën kunnen worden gedeeld of

Een heel knipbrood heeft een wig in de

Doordat het brood door het knippen niet

gesneden w
 orden verkocht. En die soorten

lengterichting van het brood, maar dit is

zo hoog oprijst, was de temperatuur in de
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Vloerbrood

Casinobrood

Busbrood

houtgestookte broodovens van de negentiende eeuw gemakkelijker door het brood
heen te verdelen. Een brood dat is ingeknipt,

Casinobrood

is minder hoog en verbrandt dus minder

Een casinobrood is een speciaal busbrood.

snel aan de bovenkant. De bakker kan

Dit vierkante of ronde witbrood wordt

het zelfs iets langer in de oven laten staan,

gebakken in een bus, die met een lang

zodat de korst nog wat steviger wordt.

werpige d
 eksel wordt afgesloten. Op die
manier kan het deeg tijdens het bakken

Tijgerbrood

niet ‘uit de pan rijzen’.

Tijgerbrood dankt zijn naam aan de

Melkbroodtoast
met
filet American
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
1 ongesneden melkbrood
240 gr filet American
8 radijsjes
25 gr parmezaanse kaas
I el mayonaise
1 rode ui
Handje veldsla of jonge spinazie
voor garnering

bovenste korst, die wel wat weg heeft van

Vloerbrood

een tijgerhuid. In werkelijkheid lijkt het

Vloerbrood wordt gebakken op de (stenen)

patroon overigens meer op dat van een

vloer van de oven. Het brood bevindt zich

luipaardvel. De bakker bakt tijgerbrood in

niet in een broodbus- of blik. De ovenvloer

een witte, lichtbruine en volkoren variant.

wordt zeer heet, waardoor het deeg

Zodra het deegstuk bijna volledig is gerezen,

daarop snel dichtschroeit. Dit zorgt voor

BEREIDINGSWIJZE:

wordt er een dun laagje pap op het deeg

een knapperige korst.

Doe de filet American in een spuitzak
zonder spuitmondje. Doe ook de
mayonaise in een spuitzak of sausbidon.
Snijd van het melkbrood vrij dikke plakken
en rooster deze in de broodrooster of in
een licht ingevette grillpan. Spuit nu
kleine puntjes filet American speels over
het brood. Verdeel de radijs, rode ui,
kappertjes en Parmezaanse kaas tussen
de filet American. Spuit vervolgens
kleinere puntjes mayonaise tussen de
overige ingrediënten. Garneer met een
paar blaadjes spinazie of veldsla en
breng op smaak met peper en zeezout.

aangebracht. Dit is meestal van rijstebloem
gemaakt. Doordat rijstebloem geen gluten

Plaatbrood

bevat, rekt het niet mee met het deeg tijdens

Plaatbrood wordt gebakken op een

het rijzen. Hierdoor gaat het laagje tijgerpap

geperforeerde, metalen bakplaat. Deze

scheuren en ontstaat de karakteristieke,

broodjes worden meestal met vele tegelijk

krokante korst. De mate van scheuren kan

gevormd en op een bakplaat in de oven

worden geregeld door de dikte van de pap.

gebakken. Ook stokbrood wordt tegenwoordig vaak op een bakplaat gebakken.

Busbrood

Meestal zijn dat langwerpige, licht

Busbrood wordt gebakken in een brood-

gebogen platen die in een soort rek

bus, ook wel een broodblik genoemd.

hangen. De bakplaten zijn geperforeerd

Als er geen deksel op de bus gaat, wordt

(met kleine gaatjes). Zo kan de bakker het

het een hoog brood.

gehele rek in een grote oven rijden.
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Zuinig terham Heerlijk
op je bo

hergebruiken

WERELDWIJD WORDT EEN DERDE VAN AL ONS VOEDSEL WEGGEGOOID.
ZONDE! HELEMAAL OMDAT JE VEEL ETENSWAREN, ZOALS BROOD,
EEN TWEEDE LEVEN KUNT GEVEN DOOR ER NET EVEN ANDERS MEE OM TE GAAN.
SOMS WORDT HET HIERDOOR MINSTENS ZO LEKKER ALS HET ORIGINEEL.

In Nederland wordt jaarlijks 75 miljoen

producten op de tweede plaats van meest

de korst trekt. Brood kan het beste worden

kilogram brood weggegooid. Bijna de

verspilde voedingsmiddelen in Nederland.

bewaard op kamertemperatuur in een

helft daarvan is dagvers brood, wat betekent

En dat doet een bakkershart pijn!

afgesloten, schone broodtrommel en in

dat het bij ambachtelijke bakkers of uit de

een plastic zak. Zo blijft brood het langste

supermarkt vandaan komt. Een ambachte-

Bewaartips

zacht en mals. Desembrood, met een

lijke bakker houdt gemiddeld 53 broden

Een brood dat ouder wordt, droogt uit

krokante korst, bewaar je het beste in een

per dag over, vijf tot tien procent van wat

van binnen en krijgt een taaie korst aan

papieren zak. Bewaar brood nooit in de

hij dagelijks produceert. Brood staat

de buitenkant. Dat komt omdat het vocht

koelkast! Hier wordt het juist veel sneller

bovendien in huishoudens na zuivel

vanuit de kruim (het binnenste deel) naar

oud. Het zetmeel in brood, dat tijdens het
bakproces water vasthoudt, krijgt bij een

Ook als consument kun je
 oud brood g
 emakkelijk hergebruiken

temperatuur tussen de -5 °C en 5 °C de
neiging om dat water los te laten. Hierdoor
droogt brood uit en smaakt ook droog.
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Knapperige
pizza’s
van oud brood
Snijd het brood in de lengte en rooster
deze plakken. Bestrijk ze vervolgens met
een saus, bijvoorbeeld pesto, tomatensaus of knoflookboter. Beleg de broodjes
dan met de ingrediënten van jouw keuze.
Denk aan vlees(waren), vis en groenten
zoals champignons, uien of paprika.
Bestrooi je pizza tenslotte met een kaas
naar keuze en verwarm het geheel in de
oven totdat de kaas is gesmolten.

Retourbrood
Een deel van het brood dat aan het einde
van de dag over is bij de ambachtelijke
bakker, wordt verwerkt in diervoeding
of gaat direct als voer richting kinder
boerderijen, maneges, boeren of dieren-

Hartige
wentelteefjes
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
8 sneetjes oud wit- of bruinbrood
1 citroen
1 ei
1/4 liter melk
100 g geraspte oude kaas
2 eetlepels verse Italiaanse kruiden,
fijngehakt
2 eetlepels bieslook, fijngehakt
versgemalen peper
nootmuskaat
vloeibare margarine

tuinen. Sommige bakkers schenken hun

BEREIDINGSWIJZE:

overgebleven brood aan het einde van de

Boen de citroen schoon en rasp de gele
schil er af. Klop in een ondiepe schaal het
ei met de melk los. Roer de helft van de
kaas met de geraspte citroenschil, de
Italiaanse kruiden en een eetlepel bieslook
erdoor. Voeg zout, peper en een snufje
nootmuskaat naar smaak toe. Snijd de
sneetjes diagonaal door en wentel ze
één voor één door het eimengsel.
Leg de sneetjes in de schaal en bedruip
ze met de rest van het eimengsel. Laat ze
zo vijf tot tien minuten liggen. Verhit de
margarine in de pan en bak vier stukjes
brood in circa drie minuten mooi goudbruin en gaar. Keer ze halverwege heel
voorzichtig met een pannenkoekmes.
Leg de wentelteefjes dakpansgewijs op
een warm bord en houd ze warm. Bak de
andere wentelteefjes op dezelfde manier.
Strooi de rest van de kaas en bieslook
erover. Serveer de wentelteefjes warm.

dag aan instellingen als de Voedselbank.
Omdat meer dan een miljoen mensen in
Nederland onder de armoedegrens leven,
is het hier goed besteed. Op deze manier
wordt bovendien het milieu minder belast
omdat voedseloverschotten verdwijnen.
Andere bakkers verwerken (een deel van) hun
retourbrood in nieuwe bakkerijproducten.
Zo komt brood in een andere vorm weer
in de bakkerij terecht en hoeft niet te
worden weggegooid. Ontbijtkoek bijvoorbeeld bevat soms voor een deel retourbrood
en wordt hiervan juist lekker mals.
Ook als consument kun je oud brood
gemakkelijk hergebruiken. Goed voor je
portemonnee, beter voor het milieu en lief
voor de bakker, die het brood met zoveel
zorg en aandacht voor je heeft gebakken!

Broodcroutons
INGREDIËNTEN:
half gesneden witbrood of maïsbrood
4 teentjes knoflook
olijfolie en zeezout

BEREIDINGSWIJZE:
Het geheim van de ultieme crouton is de
knoflookolie als basis. Neem hiervoor een
flesje olijfolie en voeg daar ruim geperste
knoflook aan toe. Laat dit bij voorkeur enkele
dagen staan, zodat de knoflooksmaak goed
in de olie trekt. Dit gaat sneller wanneer je
de fles een paar keer in warm water zet.
Neem een scheut van de knoflookolie en
meng dat met één van de smaakmakers.
Snijd het brood in kleine blokjes of driehoekjes en besprenkel deze met de olie.
Meng goed door. Verdeel het brood over
een met bakpapier beklede ovenschaal of
bakplaat. Verwarm de oven tot 180°C en bak
de croutons in de oven goudbruin gedurende
5 tot 7 minuten. Blijf erbij, zodat ze niet te
donker worden. Bewaren kan enkele dagen
in een goed afgesloten pot. Wanneer je de
croutons versnippert, heb je paneermeel.

SMAAKMAKERS:*
Red Curry croutons: rode currypasta
Pesto croutons: pestopasta
Paprika croutons: paprikapoeder
Kerrie croutons: kerriepoeder
Specerijen croutons: ras el hanout kruiden
Dille croutons: gedroogde dille
* Voeg altijd 1 tl toe aan de basisolie
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HET NEDERLANDSE BROODASSORTIMENT WORDT STEEDS KLEURRIJKER.
DE LAATSTE DECENNIA ZIJN DOOR MIGRATIE EN ERVARINGEN IN 
VAKANTIELANDEN TAL VAN NIEUWE ‘BUITENLANDSE’ BROODSOORTEN IN
NEDERLAND GEÏNTRODUCEERD. SOMMIGE BROODSOORTEN ZOALS CROISSANTS
EN CIABATTA, ZIJN ZELFS ZO INGEBURGERD GERAAKT, DAT JE BIJNA ZOU VERGETEN
DAT HET OORSPRONKELIJK GEEN PRODUCT VAN NEDERLANDSE BODEM IS.

OBERLÄNDER
Deze broodsoort wordt veel gegeten in de
Nederlandse provincies Overijssel en Limburg,
die tegen de Duitse grens aanliggen. Er is veel
rogge in het brood verwerkt en de toegevoegde
karnemelk zorgt voor een lichtzure smaak.

TURKS BROOD
Turks brood is een plat, ovaal of rond brood dat door het
lange rijsproces veel smaak en aroma heeft. Het is een
luchtig brood, dat wordt gekenmerkt door de grote gaten.
Doordat het brood bij hoge temperaturen wordt gebakken,
schroeit de korst snel dicht. Deze wijze van bakken zorgt
voor de typische dunne korst. Omdat het een luchtig brood
is, kan het snel uitdrogen. Daarom is het aan te raden
om Turks brood altijd op de dag van aankoop te gebruiken.
Het brood wordt ook wel gedecoreerd met sesamzaad.

CROISSANT
In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, is de croissant van oorsprong niet
Frans. Het broodje van gistbladerdeeg kent zijn o
 orsprong in Oostenrijk, om precies
te zijn in Wenen. In 1683 was het k oninkrijk Oostenrijk-Hongarije in oorlog met Turkije.
De Turken bedachten een slim plan en groeven een tunnel onder de vestingwallen.
Het lot wil dat die tunnel uitkwam bij een bakkerij. De bakkers sloegen alarm en de
Turken werden verslagen. Om deze triomf te vieren, besloten de bakkers een speciaal
luxe broodje te bakken. In de Turkse vlag zit een afbeelding van de wassende halve
maan. Zo ontstond de croissant, die pas driehonderd jaar later in Frankrijk terechtkwam.
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FOCACCIA
De focaccia komt oorspronkelijk uit het
Italiaanse Genua. Het woord ‘focaccia’ is
een afgeleide van het Latijnse ‘focus’, dat
‘haard’ betekent. Dit grote, platte brood
dankt zijn naam aan de tijd dat de Etrusken
in Noord-Italië het op een hete steen
bakten boven de kooltjes van een vuur dat
nog nagloeide. Het karakteristieke Italiaanse
brood wordt tegenwoordig besprenkeld
met olijfolie en gedecoreerd met zeezout
of Italiaanse kruiden zoals rozemarijn.

KAISERBROODJE
Een kaiserbroodje of semmel is een klein, hard
gebakken bolletje witbrood, dat zich kenmerkt door
een vijfdelige ster. Oorspronkelijk werd deze ster door
het vouwen van het broodje verkregen. Tegenwoordig
wordt de ster er ingedrukt met een speciale stempel.
Kaiserbroodjes worden naturel gebakken of bestrooid
met sesam- of maanzaad. Het kaiserbroodje wordt
veel gegeten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk, waar het
is vernoemd naar keizer Frans Jozef I van Oostenrijk.

BAGEL
De bagel is een rond broodje met een gat erin. Hij lijkt
behoorlijk op een donut. Het verschil tussen de twee is dat
de bagel echt een broodje is en de donut gefrituurd gebak.
De bagel lijkt een typisch Amerikaans product, maar kent zijn
oorsprong in Oost-Europa. Er doen verschillende verhalen over
het ontstaan van de bagel de ronde. In één ervan wilde een
Oostenrijkse bakker de Poolse koning eren, die een bekend ruiter
was. Daarom besloot de bakker een brood in de vorm van een
stijgbeugel voor zijne majesteit te bakken: een ‘Steigbügel’ in het
Duits. In de volksmond zou dat woord in de loop der eeuwen tot
‘bagel’ zijn verbasterd. In een andere versie van het verhaal wordt
gesuggereerd dat de bakker een jood was. Dat zou verklaren waarom
de bagel geassocieerd wordt met de joodse cultuur. De bagel
bereikte Amerika met Oost-Europese joodse immigranten.

CIABATTA
Ciabatta is een typisch Italiaans streekbrood uit het gebied rond Como in de
Noord-Italiaanse regio Lombardije. O
 orspronkelijk maakten de bakkers dit brood
van restdeeg, dat werd vermengd met water om het weer zacht te krijgen. Het slappe
deeg werd op een werktafel met bloem tot lange repen gevormd die werden gebakken
op de vloer van de oven. Het resultaat was een luchtig brood met een heerlijke
smaak en een knapperige korst. Aan de vorm heeft het brood ook haar naam te danken.
Omdat het een lang, vrij laag brood was met stompe uiteinden, werd het in de plaatse
lijke volksmond c iabatta genoemd, wat in het Italiaans ‘slofje’ betekent. Ciabatta is
handig in g
 ebruik. De krokante korst van dit Italiaanse stokbrood kruimelt nauwelijks.
Door de vlakke onderkant kan het brood niet o
 mrollen wanneer het is belegd.
In Nederland is ciabatta als groot- en kleinbrood in verschillende varianten verkrijgbaar.
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WAT JE ALTIJD
AL WILDE (W)ETEN…

HOEVEEL KILO BROOD EET EEN GEMIDDELDE NEDERLANDER PER JAAR?
HOEVEEL CALORIEËN ZITTEN DAARIN? HOEVEEL BOTERHAMMEN HOOR JE EIGENLIJK
OP EEN DAG TE ETEN? WAT ZIJN GLUTEN? EN WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GIST EN
DESEM? KORTOM: ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER BROOD!

zowel thuis als buitenshuis. Omdat één
sneetje brood circa 35 gram weegt, eten we
gemiddeld per dag ongeveer vier sneetjes
brood per persoon (140 gram).
Volgens de aanbevelingen van het Voedings
centrum ligt onze huidige broodconsumptie

MET 38% IS
VOLKORENBROOD
DE MEEST
GEGETEN
BROODSOORT

TARWEBROOD

jaar gemiddeld zo’n 50,9 kilogram brood,

MEERGRANENBROOD

In Nederland eten we per persoon per

VOLKORENBROOD

Verbruik per persoon

Volkoren wordt gevolgd door meergranenbrood en tarwebrood (bruinbrood).

te laag. Wie meer brood eet dan vier
sneetjes per dag, krijgt namelijk op een
heel natuurlijke manier meer voedings

Na de Tweede Wereldoorlog lag het brood-

Kinderen

vezels, vitamines en andere b
 elangrijke

verbruik per persoon per jaar in Nederland

Kinderen kunnen al heel vroeg beginnen

voedingsstoffen binnen. Het Voedings

ver boven de tachtig kilo. De daling die in

met brood eten. Vanaf het moment dat ze

centrum adviseert volwassen mannen om

de afgelopen jaren heeft doorgezet, is

ongeveer zes maanden oud zijn, mag je

zes tot acht sneetjes brood per dag te eten;

voor een deel te verklaren door het grote

ze een boterham voorzetten. Wanneer het

volwassen vrouwen wordt aangeraden om

aanbod aan andere levensmiddelen,

kind een jaar of ouder is, kan het dagelijks

vier tot vijf boterhammen per dag te eten.

bijvoorbeeld alternatieve ontbijtproducten.

twee broodmaaltijden gebruiken.

SNEETJES BROOD PER DAG
6-8
Volwassen vrouwen wordt
 angeraden om vier tot vijf
a
boterhammen per dag te eten.

Volwassen mannen
wordt geadviseerd om
zes tot acht sneetjes
brood per dag te eten.

4-5

Vanaf
ongeveer
zes maanden oud
mag een kind gerust
een boterham
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Suiker

BAKWERK

Het meeste brood bevat 0,7 tot 1,2 gram
suiker per boterham. Deze suiker zit van
nature in het meel van het graan waarvan

CALORIEËN IN
ÉÉN SNEE BROOD

het brood wordt gemaakt. Ter vergelijking:

Jodium

de jam die je op een boterham smeert,

Brood eten is belangrijk om voldoende

bevat 18,6 gram suiker. Al met al bevat

jodium binnen te krijgen. Negentig procent

brood van zichzelf dus heel weinig suiker.

van alle bakkers in Nederland gebruikt
jodium verrijkt zout voor het bakken van
brood. Dit doen zij op verzoek van het

WIT

77

BRUIN

83

Brood is een
belangrijke bron van
ijzer en jodium

Ministerie van Volksgezondheid, dat wil
voorkomen dat mensen een tekort aan
jodium krijgen. Jodium zit namelijk maar
in heel weinig voedingsmiddelen die wij
in Nederland regelmatig eten. Bij een te

Eiwitten

VOLKOREN

82

15-20%

MEER
GRANEN

91

lage jodiuminname kan een vergroting
van de s childklier ontstaan. Bij kinderen
kan het tekort zorgen voor groeiachterstand
en een verminderd leervermogen.

GLUTEN

Voedingswaarde
Calorieën in brood zijn voor zestig tot

Vetten

5-20%

tachtig procent afkomstig uit koolhydraten.
Afhankelijk van het soort brood komen de
overige calorieën uit eiwitten (15-20%)
en vetten (5-20%). Je hebt minimaal vijftig
tot honderd gram koolhydraten per dag
nodig om je hersenen en je zenuwstelsel goed
te laten werken. Eén gram koolhydraten

Koolhydraten

60-80%

Gluten is een eiwit dat voorkomt in
granen als tarwe, rogge, gerst en spelt.
Mede dankzij gluten krijgt brood volume
en structuur. Gluteneiwitten zorgen

namelijk voor een sterk, elastisch netwerk
in het deeg, dat gasbellen vasthoudt tijdens
het rijzen en bakken. Zonder gluten
wordt brood compact en brokkelig en
levert eerder een soort platte cake dan
een mooi gerezen brood op.

levert vier kcal (17 kJ). De hoeveelheid
calorieën die een broodmaaltijd bevat,
hangt zeer sterk af van je belegkeuze.

IJzer

Een gewoon sneetje brood

bevat ongeveer één gram vet

Brood is een belangrijke bron van ijzer.
Maar liefst 22 procent van het ijzer dat we
binnenkrijgen, is afkomstig uit brood. I Jzer
zorgt voor het vervoer van zuurstof in ons

DESEM

bloed. IJzer maakt ook deel uit van enkele

Brood krijgt haar luchtige structuur doordat het deeg rijst. Meestal zorgt gist hiervoor.
Een aantal broodsoorten kent een natuurlijk gistmiddel: desem. Desem is een verzuurd
beslag van water en bloem. Door dit mengsel een paar dagen te laten staan, treedt
fermentatie op. De melkzuurbacteriën van de bloem ontwikkelen zich, waardoor een
natuurlijk gistingsproces op gang komt. Doordat de rijstijd van deeg met desem vele malen
langer is, wordt het brood malser en voller van smaak. Desembrood heeft vaak een krokante
korst en een stevige kruim.

enzymen. Wie lange tijd te weinig ijzer
binnenkrijgt, kan bloedarmoede k
 rijgen.
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Volop
Brood:
voor elk moment
van de dag

ONTBIJT

KOFFIETIJD

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

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

INGREDIËNTEN
(VOOR 6 PERSONEN):
6 sneetjes witbrood of maïsvloerbrood
50 g zachte boter
4 appels
1 eetlepel custardpoeder
2 eetlepels suiker
2 theelepels kaneelpoeder
50 g rozijnen
6 eenpersoons taartvormpjes (10 cm), ingevet

BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 200°C. Rol de sneetjes
brood met een deegroller iets platter en bestrijk
ze aan beide kanten dun met boter. Bekleed
elk vormpje met een sneetje brood. Bak de taartbodems in de oven in vijf minuten lichtbruin.
Schil de appels, snijd ze in kleine stukjes en meng
ze met de custard, suiker, kaneel en rozijnen.
Schep dit mengsel in de taartbodems en bak de
taartjes in de oven in 20-25 minuten gaar.

LUNCH

Arabische salade
INGREDIËNTEN
(VOOR 2 PERSONEN):
1 Turks brood
1 granaatappel
1 bosje groene asperges
1 avocado
1 limoen
10 blaadjes munt
1 eetlepel geroosterde sesamzaadjes
Peper en zeezout naar smaak

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd het brood in gelijkmatige stukken en doe het
gesneden brood in een ruime mengkom. Blancheer
de asperges kort in kokend water en spoel deze
koud. Laat de asperges goed uitlekken. Rooster de
sesamzaadjes in een droge koekenpan goudbruin.
Schil de avocado en ontdoe van pit. Snijd de avocado
in blokjes. Snijd de granaatappel open en klop de
zaadjes eruit. Voeg dat allemaal kort voor het
serveren toe aan de stukjes brood en breng op smaak
met het sap van de limoen, zeezout en peper.

HET IS NIET ZO VREEMD DAT MENSEN NOG ALTIJD GRAAG
BROOD ETEN. EEN BOTERHAM LEVERT EEN AANTAL ESSENTIËLE
VOEDINGSSTOFFEN. BROOD IS EEN LEKKER EN GEMAKKELIJK
VOEDINGSMIDDEL EN JE KUNT ER VEEL MEE VARIËREN. DAARDOOR
IS HET UITERMATE G
 ESCHIKT VOOR ELK MOMENT VAN DE DAG.

19
BAKWERK

DINER

DESSERT

BORRELTIJD

Bruschetta met
couscous,
dadel en munt
INGREDIËNTEN
(VOOR 12 STUKS, CA. 4 PERSONEN):
12 sneden wit stokbrood
200 gram couscous
½ blokje kippen- of groentebouillon
200 milliliter water
2 teentjes knoflook
8 dadels
1 eetlepel granaatappelpitjes, voor garnering
½ bosje munt
½ courgette
Peper en zout naar smaak
Olijfolie

BEREIDINGSWIJZE:
Kook de bouillon. Snijd de dadels fijn en snijd de
courgette in kleine blokjes. Meng dit met de
couscous. Doe de couscous in een pan en voeg
de kokende bouillon toe. Laat de bouillon in de
couscous trekken in een afgedekte pan. Laat de
couscous iets afkoelen en schep deze om met
blaadjes munt. Breng op smaak met peper, zout
en olijfolie. Snijd plakken stokbrood en smeer
deze in met knoflookolie. Deze olie maak je door
twee teentjes fijngeknepen knoflook te mengen
met 1 deciliter goede olijfolie. Rooster het brood
goudbruin. Schep de couscous over de bruschetta.
Decoreer met de granaatappelpitjes.

Rood fruit-
Focaccia met
Griekse hamburger broodcake
INGREDIËNTEN
(VOOR 4 PERSONEN):
4 focaccia
4 hamburgers
30 gram zwarte en groene olijven (gemarineerd)
80 gram feta
1 pomodori tomaat
1 rode paprika
½ komkommer zonder schil
½ rode ui
2 eetlepels olijfolie

BEREIDINGSWIJZE:
Bak de focaccia af in de oven op 180°C gedurende
vier minuten. Laat iets afkoelen. Maak een Griekse
salade met de feta en snijd hierbij de tomaat en
komkommer in blokjes, de ui in ringen. Snijd de
paprika in reepjes. Voeg de olijven toe. Bak de
hamburger in de olijfolie. Het mooist gaat dat in
een grillpan. Snijd de focaccia open. Leg de bodem
van het broodje op een bord. Verdeel de salade
over de bodem en leg hierop de gebakken
hamburger. Leg het kapje er schuin op en serveer.

INGREDIËNTEN
(VOOR 6 PERSONEN):
600 gram (diepvries) gemengd rood fruit
100 gram witte basterdsuiker
10 sneetjes oud witbrood of maïsbrood
slagroom of Griekse yoghurt
vanillesuiker

BEREIDINGSWIJZE:
Meng het fruit met de basterdsuiker en laat het
minstens een uur staan (laat bevroren fruit helemaal
ontdooien). Snijd de korstjes van het brood. Leg
twee sneetjes naast elkaar in een kleine cakevorm.
Verdeel een kwart van het fruit met vocht in de
vorm. Leg hier weer twee sneetjes op en verdeel
er weer een kwart van het fruit over. Herhaal dit
nog twee keer en leg er dan de laatste sneetjes
op. Druk het geheel goed aan, dek het af met
plasticfolie en leg er een zwaar gewicht zoals
bijvoorbeeld een conservenblik op. Zet de cake nu
minstens een dag – liever twee dagen – in de koelkast. Keer de cake de volgende dag op een platte
schaal en serveer de plakjes met een flinke toef
slagroom of Griekse yoghurt vermengd met vanille
suiker. Strooi er desgewenst poedersuiker over.

Odaean
brood

DE DRIEJARIGE,
LANDELIJKE CAMPAGNE
‘BROOD UIT EUROPA.
GOED VERHAAL’, MEDE
MOGELIJK GEMAAKT MET
FINANCIËLE STEUN VANUIT
DE EUROPESE UNIE, BRENGT
EEN ODE AAN BROOD.
BROOD VERDIENT DIE
EXTRA AANDACHT! HET IS
SMAAKVOL, GEMAKKELIJK
TE ETEN, GOED VOOR LIJF
EN LEDEN EN JE KUNT ER
EINDELOOS MEE VARIËREN.
BROOD UIT EUROPA:
GOED VERHAAL!

Je knijpt ‘t, kneedt ‘t, kraakt, kruimt en steekt ‘t.
Vroeg, Laat, Oud, Vreet, Eet, Heet.
Panini, Kaiser, croissant, baguette.
Voor Henk en Ingrid en Jan met de Pet.

Lunch, brunch, crunch. Keer, smeer, doseer
of deel het met de lieve Heer.
Tijger, spelt, desem en vloer.
Tarwe, wit, volkoren en oer.
De heerlijke geur van vers brood.
Uit de oven, aan tafel of op schoot.
Brood is goed, voor allemaal.
Brood uit Europa. Goed verhaal.

Een aantal bekende Nederlanders heeft een eigen ode aan brood geschreven. In een serie
online video’s brengen onder andere Nico Dijkshoorn, Sef, Bart Chabot en Jack Poels op eigen
wijze een lofdicht aan ons dagelijks brood. www.broodgoedverhaal.nl

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

