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COLOFON
Bakwerk is een uitgave van uw
ambachtelijke (banket)bakker
in samenwerking met de Stichting
Ambachtelijke Bakkerij.
Bakwerk verschijnt viermaal
per jaar. Artikelen worden zowel
in print als online gedeeld met
de deelnemers.
De Stichting Ambachtelijke
Bakkerij ondersteunt de
ambachtelijke (banket)bakkerij
via promotie, het delen van
kennis en informatie tussen

Genieten!
December vind ik de allerleukste maand van het hele jaar. Ik ben dol op
gezelligheid en vind het heerlijk om de feestdagen door te brengen met de
mensen van wie ik houd. Als we samen bij de kerstboom zitten of rondom
een goedgevulde tafel met allerlei heerlijks, voel ik mij een rijk mens.

vakgenoten onderling en met
de consument. Het platform
is er voor alle ambachtelijke
(banket)bakkers, die hieraan
vrijwillig meebetalen.

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

De maand begint natuurlijk met Sinterklaas. Hoewel mijn dochter Indy
inmiddels acht jaar oud is en op de hoogte is van de geheimen rondom de Sint,
maken we er nog steeds een groot feest van. Daar horen natuurlijk traktaties
van mijn ambachtelijke bakker bij. Ik ben dol op zijn heerlijke kruidnootjes,
helemaal als die met chocolade zijn bedekt. Bij de bakker kijk je deze maand
sowieso je ogen uit. Zoveel heerlijks en het ziet er allemaal even mooi uit.
De verleiding is groot!

info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
www.twitter.com/
Bakkerijambacht
www.facebook.com/
Bakkerijambacht
Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Sandra Wewer

Na een periode van anorexia heb ik echt moeten leren om zonder schuldgevoel
te genieten van mijn eten. Gelukkig kan ik dat nu heel goed. Het sleutelwoord
is: balans. Geen hele zak kruidnootjes, maar een handje. Geen schaal oliebollen,
maar heel bewust genieten van die ene die ik wel neem. Zo hoef ik ook in
december niets te compenseren en kan ik genieten van al het lekkers dat de
bakker te bieden heeft. Ik wens ook u een heerlijke laatste maand van het jaar!

Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land
Fotograﬁe
Bakeplus
www.brood.net
Zeelandia
Graﬁsche vormgeving en druk
Verheul Content en Creatie,
Alphen aan den Rijn

Sfeervolle groeten,

Leontien

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

We blijven lekker
thuis…
DECEMBER DRAAIT NIET
OM DURE CADEAUS, HAUTE
CUISINE OF DE MOOISTE
FEESTKLEDING. HET GAAT
OM SAMENZIJN EN IN ALLE
RUST KUNNEN GENIETEN
VAN ELKAARS AANWEZIGHEID. DAARBIJ PASSEN DE
DECEMBERTRAKTATIES VAN
JE AMBACHTELIJKE BAKKER
UITSTEKEND!
Het lijkt wel of we soms een beetje zijn

duurste cadeaus of de haute cuisine op

vergeten waar de feestdagen in december

tafel. Wat je wel bij blijft? Het lachen

werkelijk om draaien. Er is stress rondom

met elkaar. Het vertellen van verhalen.

cadeauwensen of boodschappenlijstjes,

Het gezellig samenzijn.

Je ambachtelijke
bakker wenst
je een ﬁjne
decembermaand!

alle winkels draaien overuren en restaurants
bereiden de meest exclusieve menu’s voor.

Feest voor alle zintuigen

Maar na een periode van recessie lijkt het

De ambachtelijke bakkerswinkels van Neder-

leukste maand van het hele jaar! Binnen

tij te keren. Steeds meer beseffen we dat

land zijn in (de aanloop naar) december

de Nederlandse bakkerij zijn zoveel mooie

de feestdagen gewoon gezellig mogen zijn.

een feest voor alle zintuigen. Je vindt er de

producten die helemaal bij december horen

Lekker met vrienden of familie bij elkaar

mooiste etalages en de lekkerste producten,

en alleen in deze periode worden gebakken.

zijn met de kaarsjes aan. Samen gerechten

veelal passend bij de Nederlandse feestdagen.

Dat maakt ze extra lekker en bijzonder.

bereiden waarvoor je geen uren in de

Chocoladeletters en gevuld speculaas,

Kom kijken, proeven en genieten van al

keuken hoeft te staan en waarvan bovendien

kerststollen en roomboter amandelstaven,

het lekkers dat de (banket)bakkers maken.

iedereen houdt. Laarzen aantrekken voor een

oliebollen en appelﬂappen. Brood- en

En vergeet niet iets mee naar huis te nemen

lange boswandeling en thuiskomen voor

banketbakkers maken in deze periode

voor ontspannen en sfeervolle feestdagen:

warme chocolademelk en een stuk gevuld

overuren, maar dat doen ze graag. Want

zonder stress, met heel veel heerlijks en

speculaas. Later herinner je je niet de

stiekem vinden ook zij december de áller-

bovenal volop gezelligheid.
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Sinterklaas van A tot Z
SINTERKLAASAVOND IS MISSCHIEN WEL DE GEZELLIGSTE AVOND VAN HET JAAR.
OF JE NU JONG OF OUD BENT! KINDEREN GENIETEN VAN DE SPANNING RONDOM
DE KOMST VAN SINT EN PIET, OUDEREN BROEDEN OP DE MOOISTE GEDICHTEN
OF DE MEEST SPRAAKMAKENDE SURPRISES. OOK MET VRIENDEN OF FAMILIE
LEVERT 5 DECEMBER EEN HEERLIJK AVONDJE OP. EN DAT MAAK JE NATUURLIJK
COMPLEET MET ALLERLEI LEKKERS VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER!
B van boterletters
Boterletters of roomboter amandelstaven worden gemaakt van bladerdeeg
en amandelspijs. Je vindt ze in allerlei soorten en maten en vooral ook in heel
veel verschillende kwaliteiten. Een (banket)bakker gebruikt eerlijke, zuivere
grondstoffen voor zijn producten. Zijn amandelspijs is gemaakt van echte,
goede amandelen en kent de juiste verhouding tussen amandelen en suiker.
Zijn bladerdeeg is bovendien gemaakt met roomboter. En dat proef je!

C van chocoladeletter
Een Sinterklaasfeest is niet compleet zonder chocoladeletters. De (banket)
bakker maakt de allermooiste van gespoten chocolade met soms versieringen
van marsepein of andere kleuren chocolade. Chocoladeletters bestaan
sinds halverwege de negentiende eeuw. Voor die tijd waren cacaobonen
erg kostbaar en er was nog geen goede manier ontdekt om ze te verwerken.
Pas in de negentiende eeuw werden er technieken en methodes ontwikkeld
om vormen van chocolade te maken. Niet alleen chocoladeletters, maar ook
gewone repen of tabletten zijn pas sindsdien te koop.
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K van kindervriend
Sinterklaas staat bekend als grote kindervriend. In de zeventiende
eeuw was hij echter ook de beschermheer van het huwelijk
en het gezinsleven. Rondom 5 december gaven jongemannen
daarom de meisjes die ze leuk vonden een klein cadeautje als
liefdesverklaring. Vaak waren dit lekkernijen van marsepein,
zoals worteltjes, appeltjes of noten.

M van marsepein
P van pepernoten

Marsepein wordt gemaakt van amandelen

Een pepernoot is beslist geen kruidnoot.

en suiker. Een (banket)bakker gebruikt

Eigenlijk zijn deze twee slechts verre familie van

twee delen amandelen en één deel suiker

elkaar. Een pepernoot is vooral familie van taai-

voor zijn recepten. Soms maakt hij

taai en een kruidnoot is familie van speculaas.

marsepein van één deel amandelen en

Vandaar dat pepernoten een beetje taai zijn en

één deel suiker. De marsepein wordt dan

kruidnoten lekker knapperig. Pepernoten en

ﬁjner van structuur en is heel geschikt

kruidnoten kunnen daarom ook niet bij elkaar

voor het maken van decoraties of ﬁguurtjes.

worden bewaard. Samen in een trommel worden

De kwaliteit van marsepein kan erg

de pepernoten hard en kruidnootjes taai, waar-

uiteenlopen. Dit heeft te maken met de

door ze hun lekkere eigenschappen verliezen.

verhouding tussen de amandelen en suiker,
maar ook met de kwaliteit van de gebruikte
amandelen. Soms worden er zelfs niet

S van speculaas

eens amandelen, maar bijvoorbeeld witte

Speculaas wordt gemaakt door boter te

bonen gebruikt om marsepein te maken.

mengen met basterdsuiker, bloem, bakpoeder

Je kunt je voorstellen dat dat heel anders

en natuurlijk de kenmerkende speculaas-

smaakt. Witte bonen komen er bij de

kruiden. Deze bestaan uit een mengsel

ambachtelijke bakker niet in!

van kaneel, nootmuskaat, kruidnagel,
gemberpoeder, kardemom en witte peper.
Soms wordt ook anijs, korianderzaad of
foelie toegevoegd. Bij het maken van speculaasdeeg is het belangrijk om de temperatuur
niet te snel te laten stijgen. Een bakker zet
zijn deeg het liefst een nacht in een koude
omgeving, zodat de verschillende smaken
vanuit de speculaaskruiden goed in het deeg
kunnen doordringen. Hierna bakt de bakker
zijn speculaas in speciale vormen.

T van taaitaai
Taaitaai wordt gemaakt van bloem, speculaaskruiden, honing,
anijs, kruidnagel, bakpoeder en stroop. Hiermee lijkt de koek op
speculaas, maar hij is zachter en – zoals de naam al aangeeft –
taai. Taaitaai is niet bros zoals speculaas, maar vereist zelfs enige

Scan de QR-code
en bekijk hier hoe een
ambachtelijke bakker
maakt!

speculaas
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BORSTPLAAT, MET ZO’N KNAPPERIG RANDJE AAN DE BUITENKANT EN ZIJN
SUIKERZOETE ZACHTE BINNENKANT, STAAT VOOR PURE NOSTALGIE. EN VOOR
DE PERIODE RONDOM SINTERKLAAS, WANT BORSTPLAAT HOORT IN NEDERLAND
NET ZO BIJ 5 DECEMBER ALS CHOCOLADELETTERS EN PEPERNOTEN.
Borstplaat wordt gemaakt van room,

Greinen

kristalsuiker en poedersuiker. Soms wordt

Om borstplaat te maken worden room

hieraan een smaakje toegevoegd, zoals

en kristalsuiker in grote koperen ketels

hazelnoot (voor lichtbruine borstplaat),

verhit. Tijdens het koken worden de

vanille (voor witte borstplaat) of cacao

zijkanten van de ketel ‘gewassen’: met een

(voor de donkere borstplaat). Ook allerlei

kwast strijkt de bakker steeds water langs

andere smaken, zoals mokka, pistache,

de binnenkant van de ketel om aanbranden

advocaat of vruchtensmaken, kunnen

te voorkomen. Brandt het mengsel aan,

tijdens de bereiding worden toegevoegd.

dan verkleurt het en wordt het eigenlijk

Sommige smaakextracten worden mee-

onbruikbaar. Een ander gevaar is dat het

gekookt, andere worden door het mengsel

mengsel te warm wordt. Als de borstplaat
te heet wordt gekookt, gaat de suiker

geroerd zodra het van het vuur is.
groots gevierde feesten, zoals bruiloften

greinen. Dat wil zeggen dat de kristallen

Kostbaar suikerriet

of het sinterklaasfeest. Banketbakkers

uit de suiker uitharden en het eindproduct

In de tijd dat suiker in Nederland werd

verwerkten het suiker tot borstplaat,

wit uitslaat. Greinen heeft geen gevolgen

gemaakt van suikerriet, dat ver weg groeide

harten van suikergoed en suikerbeesten.

voor de smaak, maar er kunnen wel harde

en met schepen moest worden opgehaald,

In 1747 ontdekte een Duitse apotheker

stukjes in de borstplaat ontstaan.

was suiker een duur product. Dat maakte

dat je suiker goedkoper kunt produceren

Goede borstplaat is ﬁjn van smaak, bestaat

dat suikergoed in de zestiende en zeven-

door het uit bieten te halen. Sindsdien is

uit ﬁjne suikerkristallen, glanst licht en

tiende eeuw alleen werd gemaakt voor

suikerwerk voor iedereen bereikbaar.

smelt zachtjes weg op je tong.
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Scan de QR-code en
bekijk hier het volledige
ﬁlmpje over het maken
van
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borstplaat.

BAKWERK

1

Borstplaat wordt gemaakt van
kristalsuiker, room en poedersuiker.
Hieraan kan eventueel een
smaakje worden toegevoegd.

2

Om borstplaat te maken
gebruiken Nederlandse
(banket)bakkers grote ketels
van koper, omdat deze de
warmte beter geleiden.
In de ketel worden room en
kristalsuiker verhit.

3

4

Voor het temperaturen wordt een speciale
suikerthermometer gebruikt, omdat deze exacter
werkt dan een normale thermometer. Het mengsel
voor borstplaat moet worden verwarmd tot
93 ° Réaumur. Dit is circa 115 °C.

5

Borstplaat
wordt
gemaakt
van room,
kristalsuiker
en poedersuiker.

Zodra de verwarmde massa op
de juiste temperatuur is, wordt het
in een kom voorzichtig door de
poedersuiker geklopt – eventueel
vermengd met cacao. Hierdoor
stolt de vloeibare, kokende massa.

Al na enkele minuten is de borstplaat
uitgehard en kan worden gelost. De siliconenmatten, die op natte vellen bakpapier liggen,
worden heel snel omgekeerd op een
bakplaat. Hierna kunnen de borstplaatjes
uit hun vorm worden gedrukt. Nu moeten ze
een poosje drogen voordat ze worden
verpakt en naar de winkels gaan.

6

Na het mengen met de poedersuiker wordt de warme massa zo snel mogelijk
via een trechter in siliconen matjes met een uitsparing gegoten. Gebeurt dit
niet snel genoeg, dan is de massa teveel afgekoeld en wordt de borstplaat
niet mooi strak. De siliconenmatten worden vooraf goed natgemaakt, zodat
de borstplaa
borstplaat
at ‘sch
‘schrikt’
rikt’ va
van
an hett temp
temperatuurverschil
peratu
en direct tot zijn vorm krimpt.

35761 Bakwerk special 'feest' december 2015.indd 7

26-10-15 13:57

8

l
o
t
s
t
s
r
e
K
een klassieker

Lekker frisse smaak van boter, citroenrasp en kruiden

TIJDENS DE FEESTDAGEN NEMEN WE UITGEBREID DE TIJD OM TE ONTBIJTEN OF
TE LUNCHEN RONDOM EEN MOOI GEDEKTE TAFEL. DAAROP MAG EEN KLASSIEKE
KERSTSTOL VAN DE AMBACHTELIJKE BAKKER NATUURLIJK NIET ONTBREKEN.
LEKKER MET AMANDELSPIJS EN ROOMBOTER!

Een kerststol is van origine een Duits luxe

De voorloper van de stol is het Klobebrot,

kerkelijke hoogheden. Uit archieven van

brood, ook wel Weihnachtsstollen of

een rijk gevuld offerbrood voor het

Dresden, de geboortestad van de stol, blijkt

Christstollen genoemd. Het is een kren-

zonnewendefeest van de Germanen, waar-

dat in de vijftiende eeuw deze broden ook

tenbrood dat rijk is gevuld met gedroogd

mee de goden gunstig moesten worden

werden verkocht op kerstmarkten voor een

fruit, noten en échte amandelspijs. Het

gestemd. In de veertiende eeuw ontstond

groter publiek. Aanvankelijk bevatte de

brood kent een lange, Duitse geschiedenis.

het kerstbrood, gebakken voor edelen en

kerststol geen melk of boter, want dat was
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Scan de QR-code en
bekijk hier hoe een
ambachtelijke bakker zijn
maakt!

kerststollen
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SERVEER- EN BEWAARTIP
Snijd eerst een sneetje uit het midden. Zo kun je naderhand de twee helften weer tegen
elkaar aanleggen om uitdrogen te voorkomen.

Een kerstbrood
komt het lekkerst
op smaak als
de ingrediënten
enkele weken
goed op
elkaar kunnen
inwerken

Een goede kerststol is te herkennen
aan een lekker frisse smaak van boter,
citroenrasp en kruiden. De bakker voegt
allerlei specerijen en lekkernijen toe om
het kerstbrood zijn unieke smaak te
geven. Denk aan (gesuikerde) oranjesnippers, sukade, amandelen, stemgember,
gekonﬁjte kersen, kardemom, kaneel of
kruidnagelpoeder. Een kerstbrood bakken
is een tijdrovende bezigheid. Het deeg
van een stol moet namelijk meermalen
de tijd krijgen om te kunnen rijzen.
Het geheim van een lekker kerstbrood

volgens de katholieke kerk verboden

schuilt dus in de juiste ingrediënten

tijdens de advent. De introductie in

én in de behandeling daarvan.

Nederland is nog raadselachtig, maar

Vakmanschap is een voorwaarde!

heeft waarschijnlijk in de negentiende
eeuw plaatsgevonden. De langwerpige
vorm van het brood zou volgens sommige
historici verwijzen naar een ingebakerd
kindje, ofwel het kerstkind. Anderen zeg-

TIPS VOOR THUISBAKKERS

gen echter dat met die vorm de ruimte

- Gebruik evenveel gewicht aan vruchten
en noten als aan deeg.
- Gebruik voor een zwaar gevuld brood
altijd iets meer gist. Ga uit van 25 gram
verse gist per 500 gram bloem.
- Gebruik bij voorkeur ietsje boter en
eigeel om het deeg ﬁjner te maken.
Geen eiwit: daarvan droogt het brood uit.
- Zorg ervoor dat alle gebruikte ingrediënten
op kamertemperatuur zijn.

op de ovenvloer beter kan worden benut.

Specerijen
De ambachtelijke bakker begint al ruim
voor december met het maken van zijn
kerststollen. Het brood komt namelijk
het lekkerst op smaak als de ingrediënten
enkele weken goed op elkaar kunnen
inwerken. Het beste wordt het kerstbrood
tijdens dit rijpingsproces bewaard op
een iets gekoelde plek in een theedoek.
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Bread &
Butterpudding
van
kerstbrood

Heb je vragen over de bereidingswijze
of wil je tips van de vakman?
Vraag ernaar bij je ambachtelijke bakker!

INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)
4-6 sneetjes kerstbrood
50 g boter
3 eetlepels abrikozenjam
1 groot ei
125 ml slagroom
rasp van 1 sinaasappel
2 zakjes vanillesuiker
3 eetlepels donkerbruine basterdsuiker

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C.
Vet vier eenpersoons ovenschaaltjes
(inhoud circa 200 ml) royaal in met boter.
Snijd de sneetjes kerstbrood elk in vier
stukken en besmeer ze met boter,
abrikozenjam en de amandelspijs uit
het brood. Leg de stukjes kerstbrood in
de ovenschaaltjes. Klop in een kom het
ei los met de slagroom, de geraspte
sinaasappelschil en de vanillesuiker.
Schenk dit mengsel over de stukken
brood in de schaaltjes. Strooi de basterdsuiker erover en verdeel de rest van de
boter in vlokjes erover. Bak de bread &
butter puddinkjes in de oven in circa
20-25 minuten mooi bruin en gaar.
Stort, terwijl ze nog warm zijn, de
puddinkjes omgekeerd op bordjes. Serveer
eventueel met een bolletje vanille-ijs.

26-10-15 13:58
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lk, puur of wit ?
CHOCOLADELETTERS ZIJN ER IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN. ZE ZIJN
GEMAAKT VAN MELK, WITTE OF PURE CHOCOLADE, MET EN ZONDER NOOTJES
OF VERSIERD MET MARSEPEIN. SINTERKLAAS GEEFT DE CHOCOLADELETTER
MEESTAL OP PAKJESAVOND, MAAR HIJ LEGT ZE OOK VAAK IN DE SCHOENEN
VAN KINDEREN. OH, KOM ER EENS KIJKEN…
De chocoladeletter is ontstaan rond 1900.
Lang voor de chocoladeletter bestonden er
in Nederland al banketletters en koekletters. Koekletters kennen we zelfs al uit de
zestiende eeuw, omdat ze in deze tijd in
stillevens werden geschilderd. Chocoladefabrikant Verkade maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij gebrek aan chocola
letters van taaitaai.

De M is de
meest verkochte
chocoladeletter,
want het is de
M van Moeder
en Mama.

M van melkchocolade
Het overgrote deel van verkochte
chocoladeletters in Nederland wordt
gemaakt van melkchocolade. Dit moet
in Nederland minstens 34% cacaopoeder
bevatten. Voor pure chocolade geldt
een percentage van 54% en voor extra
bitter een percentage van 65%. In witte
chocolade wordt geen cacao verwerkt,
maar uitsluitend cacaoboter. Omdat

Leren met letters

De M is de meest verkochte chocolade-

de structuur en de smaak op die van

De traditie van eetbare letters stamt uit de

letter, want het is de M van Moeder en

chocolade lijken, hebben we het toch

Middeleeuwen, toen kinderen in kloosters

Mama. Vermoedelijk is er ook hebzucht in

dezelfde naam gegeven.

met behulp van letters gemaakt van deeg

het spel. Want hoewel de bakker alle letters

het alfabet kregen aangeleerd. Als beloning

echt even zwaar maakt, lijkt de M toch

Iedere banketbakker of chocolatier kan

mochten de kinderen deze letters opeten.

groter. In de jaren vijftig werd de J nog het

zijn chocoladeproducten een unieke

In de negentiende eeuw werden cadeaus

best verkocht, waarschijnlijk vanwege de

smaak geven door de keuze voor de boon-

van Sinterklaas voor kinderen vaak bedekt

grote populariteit van voornamen als Jan,

soorten, door de verhouding tussen de

met een laken met daarop de van brood-

Johannes, Jaap en al hun varianten. Behalve

verschillende ingrediënten en door even-

deeg gemaakte beginletter van de voor-

de M worden tegenwoordig ook de S van

tuele toevoegingen. Zo blijven de letters

naam van het kind.

Sint en de P, van Piet en Papa, goed verkocht.

van iedere bakker uniek.
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Melkchocolade wo
wordt verwarmd tot een temperatuur
vervolgens teruggekoeld tot een
van 46 °C en vervo
31,5 °C. Zo worden de kristallen
temperatuur van 3
wat de chocoladeletters straks een
geoptimaliseerd, w
uiterlijk geeft. Als de chocolade te
mooi glanzend uite
warm is, zorgt dit vvoor een witte uitslag. Voor pure en
gelden andere temperaturen.
witte chocolade ge

1

Scan de QR-code en
bekijk hier het volledige
ﬁlmpje over het maken
van
.

11

chocoladeletters

BAKWERK

2

Om een gevulde bonbonletter te
maken, houdt de banketbakker de
vorm van de letter kort onder de
vloeibare chocolade. Vroeger werden
chocoladeletters in ijzeren vormen
gegoten, tegenwoordig zijn die
vormen allemaal van kunststof.

3

Omdat de letter
gevuld gaat
worden, moet
er eerst slechts een
dun laagje chocolade overblijven.
Daarom strijkt de
banketbakker de
overtollige chocolade goed af, klopt de vorm stevig af en zet deze eventjes
op een trilplaat zodat de chocolade zich optimaal over de vorm verdeelt.

5

4
Om de chocolade
te laten afkoelen,
gaat de vorm
met het dunne
laagje korte tijd
de koeling in.

Als de chocolade in de vorm
is gestold, wordt hij gevuld met
bijvoorbeeld een ganache. Dit
is een mengsel van chocolade
met slagroom. De room maakt
het mengsel zacht, waardoor
het met een spuitzak kan
worden verwerkt. Sommige
banketbakkers spuiten hun
chocoladeletters helemaal. Deze letters zijn iets vetter en geven daardoor
een heerlijk romig mondgevoel.

8
7

Als de chocoladeletter hard genoeg is,
wordt hij gelost uit zijn vorm.

35761 Bakwerk special 'feest' december 2015.indd 11

6
Als de ganache in de letter zit, krijgt de letter een
dekseltje van chocolade. Hiervoor wordt hij opnieuw
onder de vloeibare chocolade gehouden en in de
koeling gezet om uit te harden.

De chocoladeletter wordt
versierd met bijvoorbeeld
rozetten van spuitchocolade,
gemaakt van boter en chocolade. Deze spuitchocolade is
lekker stevig en kan ook dienen
om decoraties als hazelnoten
of marsepein vast te houden.

26-10-15 13:58
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Een beetje van jezelf en
een beetje van je bakker

Wat zetten
?
l
e
f
a
t
p
o
e
w
DE HEERLIJKE
DECEMBERPRODUCTEN
VAN DE AMBACHTELIJKE
BAKKER KUN JE NATUURLIJK ZO OP TAFEL ZETTEN.
JE KUNT ER ECHTER
OOK ZELF IN EEN HANDOMDRAAI VERRASSENDE
RECEPTEN MEE MAKEN.
VOOR ELK MOMENT VAN
DE DAG. WEDDEN DAT
JE INDRUK MAAKT? OÓK
MET JE KERSTKLIEKJES
IN DE DAGEN ERNA.
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Ontbijt

Tussendoortje

Croissant-triﬂe

Tosti van kerstbrood

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

(voor 4 personen)
2 croissants ≈ 1 banaan ≈ 200 g mascarpone
50 g poedersuiker ≈ 150 g frambozenjam

(voor 1 persoon)
2 sneetjes kerstbrood ≈ vloeibare margarine
1/2 kleine appel of banaan

BEREIDINGSWIJZE

BEREIDINGSWIJZE

Mix de mascarpone met de poedersuiker. Roer
goed door. Zet een steelpannetje op het vuur en
verwarm hierin de jam, zodat deze wat vloeibaarder
wordt. Scheur de croissants in kleine stukjes, schil
de banaan en snijd in plakjes. Maak laagjes in vier
glaasjes van croissants, mascarponemengsel, banaan
en jam. Herhaal tot alles op is. Zet koud tot serveren.

Neem het amandelspijs uit de sneetjes kerstbrood en strijk het over de sneetjes uit. Snijd
de appel of banaan in dunne plakjes en leg ze
op 1 sneetje. Leg het andere sneetje er met
de spijskant op. Bestrijk de buitenkant dun met
vloeibare margarine. Bak de tosti in een tostiijzer goudbruin.

26-10-15 13:58
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Lunch

Diner
Borrel

Ovenschoteltje
van kerstbrood
INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)
6 sneetjes kerstbrood ≈ 125 ml crème fraîche
25 g boter ≈ 3 eetlepels rum of Grand Marnier
1 sinaasappel ≈ 4 halve perziken (uit blik), in schijfjes
≈ 2 eetlepels geschaafde amandelen ≈ 1 ei

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de sneetjes
kerstbrood, schep het spijs eruit en besprenkel ze
met 2 eetlepels rum. Vet een lage ovenschaal royaal
in met boter en leg de sneetjes kerstbrood er
dakpansgewijs in. Leg de schijfjes perzik ertussen.
Rasp 1 theelepel oranje schil van de sinaasappel
en pers de sinaasappel uit. Meng in een kom het
amandelspijs met de geraspte sinaasappelschil,
het sinaasappelsap, de crème fraîche en het ei.
Schenk dit mengsel over de sneetjes brood. Strooi
de amandelen erover en leg hier en daar nog een
klontje boter. Laat de kerstbroodschotel in de
oven in circa 25 minuten mooi goudbruin worden.

Suikerbroodrondjes
met wildpaté en
balsamicostroop
INGREDIËNTEN
(voor 10 stuks)
500 ml balsamicoazijn ≈ 50 g honing
5 plakken suikerbrood ≈ 200 g wildpaté

BEREIDINGSWIJZE:
Doe de honing en de azijn in een pannetje. Laat
op zeer laag vuur tot een derde inkoken. Laat
deze stroop afkoelen. Verwarm de oven voor op
180 °C. Steek rondjes uit het suikerbrood en rooster deze mooi bruin in de oven. Portioneer de
wildpaté. Leg de paté op de suikerbroodjes en
trek mooie streepjes balsamicostroop over de
paté. Garneer eventueel met een blaadje rucola of
een eetbaar bloemetje.

Bread &
butterpudding
van Panettone
INGREDIËNTEN
(voor 8 personen)
1 Panettone van 750 g ≈ 550 ml volle melk
550 ml slagroom ≈ 2 zakjes vanillesuiker
150 g suiker ≈ 200 g boter ≈ 4 eieren

BEREIDINGSWIJZE
Verhit de oven voor op 150 °C. Breng de melk,
slagroom en vanillesuiker aan de kook, zet dan het
vuur uit. Klop intussen de eieren met de suiker tot
een schuimig mengsel. Giet het melk-roommengsel
beetje voor beetje bij de eieren, roer steeds tussendoor. Snijd de panettone in plakken, halveer eventueel. Besmeer alle sneetjes aan beide zijden met
boter. Beboter een ovenschaal. Leg de sneetjes
panettone erin en schenk het melk-roommengsel
over het brood. Zet de schaal 45 minuten in de
oven. Snijd er daarna mooie stukken van. Heerlijk
met een bol vanille-ijs!

Iets teveel chocoladeletters
gekregen rondom Sinterklaas?
Smelt ze au bain-marie om
voor de perfecte chocoladesaus
bij een heerlijk kerstdessert.
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Tradities rondom
Oud & Nieuw

!
n
e
l
l
o
b
e
Oli

OLIEBOLLEN ZIJN IN NEDERLAND DÉ TRADITIONELE LEKKERNIJ VOOR
OUDEJAARSAVOND. HOE KOMT DAT EIGENLIJK? EN WAT ETEN ZE IN ANDERE
LANDEN ALS DE KLOK OP 31 DECEMBER TWAALF KEER SLAAT?
Oliebollen zijn een traditioneel gefrituurd
O

waren een voedzame traktatie. De andere

g
gistdeeg-gerecht uit de lage landen. Op

optie is dat de oliebol uit Portugal komt.

k
kermissen in Nederland en België worden

Het vermoeden bestaat dat Portugese Joden

ze het hele jaar door vanuit oliebollen-

die tijdens de Spaanse Inquisitie naar

k
kramen verkocht, maar de ambachtelijke

Nederland vluchtten hun recepten mee-

b
bakker bakt ze vooral rond de jaarwisseling.

namen. In Portugal at men destijds al iets

W
Wel begint hij vroeg met oefenen: soms

wat op oliebollen lijkt: oliekoeken met

k
kun je al vanaf oktober zijn probeersels in

(gedroogde) zuidvruchten. De olie zou

d
de winkels proeven.

verwijzen naar de olie uit de eeuwig
brandende lamp in de tempel van

Herkomst
H

Jeruzalem. Veel Joodse gerechten hebben

Er gaan allerlei verhalen over de oorsprong
E

een verwijzing naar het geloof.

va
van oliebollen. Waarschijnlijk ligt deze
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a
aan het einde van de Middeleeuwen.

Buitenlandse tradities

K
Kerstmis was destijds het besluit van de

Tsjechië heeft een bijzondere traditie als

va
vastenperiode die op 11 november was

het gaat om eten rond de jaarwisseling.

b
begonnen: tijd voor een feestje dus. Olie-

Op Oudejaarsdag eet men geen vlees van

ko
koeken, gemaakt van houdbare grondstoffen

een dier dat ooit poten had en ook geen

(a het verse voedsel was immers al op),
(a
(al

vis. Eten staat namelijk symbool voor

26-10-15 13:58

Scan de QR-code en
bekijk hier hoe een
ambachtelijke bakker zijn
bakt!

oliebollen

geluk in het nieuwe jaar en dat laat je op

traditie is Las Uvas de la Suerte in Spanje.

oudejaarsdag niet weglopen of -zwemmen!

De traditie stamt uit 1909, een goed jaar

Daarom serveren de Tsjechen rond de

voor de druivenoogst in Spanje. Tijdens

jaarwisseling onder andere gerechten met

de twaalf klokslagen die het nieuwe jaar

linzen als hoofdingrediënt.

inluiden, wordt telkens een druif gegeten.
De klokslagen staan symbool voor de

In het verre Oosten worden weer hele

twaalf maanden in het nieuwe jaar en de

andere snacks geserveerd tijdens Oud &

druiven symboliseren geluk. Sinds 1962

Nieuw. In Vietnam bijvoorbeeld serveert

is deze traditie ook op de Spaanse TV

men Nem Chua: een hartige snack gemaakt

te bewonderen. Iedere Spanjaard snackt

van rauw gehakt vermengd met varkens-

dus meteen gezond in het nieuwe jaar!

huid, knoﬂook en hete pepers. De snack

15
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Oliebollenbe
Oliebollenbeslag
wordt doorgaans
gemaakt van bloem, eieren, gist, wat zout
en lauwe melk
me of karnemelk. Het beslag
dient veertig tot zestig minuten te rijzen,
oliebol voldoende luchtig wordt.
zodat de olie
In Vlaanderen zijn de bollen doorgaans
niet gevuld. IIn Nederland houden we van
van krenten, rozijnen en appel.
een vulling va
Ook kunnen bijvoorbeeld sukade of
sinaasappelsnippers worden toegevoegd.
sinaasappels
De meeste mensen bestrooien hun oliebol voor consumptie met poedersuiker.

In Nederland
houden we
van een vulling
van krenten,
rozijnen en appel.

kent een bijzonder bereidingsproces.
Het rauwe gehaktmengsel wordt in kleine
porties gewikkeld in bananenblad. Deze
pakketjes moeten vervolgens een paar

VAN OLIEKOEK NAAR OLIEBOL

dagen rijpen buiten de koeling, zodat

Eeuwenlang aten de Nederlanders platte oliekoeken. Waarschijnlijk werden de eerste
oliebollen in de achttiende eeuw gebakken. Toen raadden kookboeken als De volmaakte
Hollandsche Keuken-Meid meer olie aan om in te bakken, waardoor de koeken de ruimte
kregen om boller te worden. Platte koek en ronde bol bestonden nog lang naast elkaar.
In de loop van negentiende eeuw kreeg de bol steeds meer aanhang. In 1868 nam de
Van Dale het woord ‘oliebol’ op. Dat het toen toch nog geen algemeen gebruikte term was,
blijkt uit het Woordenboek der Nederlandsche taal van 1896. Daarin wordt ‘oliekoek’ nog als
meer gebruikelijke benaming genoemd. Maar daarna ging het snel; vanaf begin twintigste
eeuw wordt alleen nog over oliebollen gesproken.

het gehakt verzuurt. Het resultaat is een
hartige snack met een bijzondere smaakcombinatie van zout, zuur en scherp.

Las Uvas de la Suerte
Niet zozeer een snack, maar wel een
mooie aan eten gerelateerde Oud & Nieuw

35761 Bakwerk special 'feest' december 2015.indd 15

26-10-15 13:59

e
j
t
s
n
e
w
r
e
k
k
a
n
b
e
e
g
k
a
j
d
i
t
l
s
e
e
t
e
h
Je ambac avondje, sprankelende f e!
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Dit magazine wordt u aangeboden door
uw ambachtelijke (banket)bakker
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