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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.

Je tanden erin!

’t Is weer voorbij die mooie zomer… En wat een zomer was het! De opening van
het Leontienhuis in Zevenhuizen door Koningin Máxima, de start van de Tour
de France in eigen land en natuurlijk de TV-uitzendingen van Rennen voor twee.
Heeft u gekeken? Samen met voormalig topsporters Maarten van der Weijden
en Erben Wennemars mocht ik kinderen met een beperking en hun familieleden coachen richting de uitdaging van hun leven: het samen volbrengen
van een triathlon. Wat een doorzettingsvermogen heb ik aangetroffen, wat een
volhardendheid en wat een inspanningen. Je kunt álles, als je het écht wilt.

De Stichting Ambachtelijke
Bakkerij ondersteunt de
ambachtelijke (banket)bakkerij
via promotie, het delen van
kennis en informatie tussen
vakgenoten onderling en met
de consument. Het platform
is er voor alle ambachtelijke
(banket)bakkers, die hieraan
vrijwillig meebetalen.

Gerbrandyweg 8
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 088 - 666 9 333
Fax 0182 - 69 30 69
info@ambachtelijkebakkerij.nu
www.ambachtelijkebakkerij.nu
www.twitter.com/
Bakkerijambacht
www.facebook.com/
Bakkerijambacht

Als meervoudig wereldkampioen wielrennen en als ex-anorexiapatiënt weet
ik maar al te goed hoe waar dat is. Het valt niet altijd mee om je tanden in je
ultieme droom te zetten. Het kost soms bloed, zweet en tranen om daar te komen
waar je werkelijk wilt zijn. Maar als het lukt, ligt de wereld aan je voeten.

Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Sandra Wewer
Teksten en eindredactie

Inmiddels zet ik mijn tanden gelukkig maar wat graag in een lekkere volkoren
boterham van de ambachtelijke bakker en met regelmaat ook in iets heel lekkers
uit zijn assortiment. Genieten hoort namelijk ook bij het leven. Na inspanning
volgt ontspanning. Ik wens u na een hopelijk ontspannen zomer een heel fijn
najaar toe.

Linda van ‘t Land
Fotografie
Bakeplus
NBOV
www.brood.net
Grafische vormgeving en druk
Verheul Communicatie,
Alphen aan den Rijn

Warme groet,

Leontien

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

© 2015 Stichting Ambachtelijke
Bakkerij
ISSN: 2352 - 3557
Overname van informatie en artikelen is,
zowel in print als digitaal, uitsluitend toegestaan voor deelnemende bedrijven
aan de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.
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Michel van Egmond
WIE IS...?
Michel van Egmond
(1968) is auteur van
bestsellers als Gijp en
Kieft, waarmee hij als
eerste schrijver in
Nederland twee jaar
op rij de NS Publieksprijs won. Hij schreef
als freelance journalist
voor onder meer
Hard Gras, Esquire en
Nieuwe Revu. Later
werd hij columnist voor
Voetbal International
en was voor het gelijknamige TV-programma
ook beeldregisseur en
eindredacteur. Michel
heeft een partner en is
vader van twee dochters.

ALS KIND MOCHT MICHEL VAN EGMOND REGELMATIG MET ZIJN OMA MEE
NAAR EEN BANKETBAKKERIJ IN RIJSWIJK. “DAAR LAGEN ALTIJD EEN PAAR VAN
DIE HEERLIJKE SAUCIJZENBROODJES IN ZO’N GLAZEN VITRINE. HET ZOU NÓG
MIJN EERSTE KEUS ZIJN IN EEN BAKKERSWINKEL.”
Een zacht wit bolletje met filet americain en ei of een

International een column met René van der Gijp

paar donkerbruine boterhammen met garnalen-

onder de titel ‘De Uitsmijter’. “Die aten we dan ook

kroketjes. Auteur Michel van Egmond schaamt zich

iedere week samen. Heerlijk met wit brood, waarmee

er niet voor. “Ik ben totaal niet gevoelig voor trends

je het ei nog even van je bord kunt deppen.”

en moet eigenlijk vooral lachen om hypes rondom
speltbrood, desem of koolhydraatarm. Ik eet nog altijd

In zijn carrière als sportjournalist leidde Van Egmond

graag hetzelfde brood als waarmee ik vroeger thuis

een onregelmatig bestaan. “Daar hoorde helaas ook

ben opgegroeid en voel me daar uitstekend bij.”

een ongezond eetpatroon bij. Veel vliegtuigeten en

Jarenlang schrijft hij voor het magazine Voetbal

kleffe broodjes van het pompstation, op allerlei
gekke uren. Nu ik me meer op het schrijven van

‘Ik weiger mij te
schamen voor een heerlijk
broodje bij de lunch’

boeken richt, leef ik regelmatiger en gezonder.”
Op slechts enkele stappen van zijn huis bevindt
zich de Rotterdamse Markthal. “Koken en bakken
doe ik zelf daarom nooit. Als er zó dichtbij mensen
staan die dat veel beter kunnen dan ik, wil ik mezelf
en mijn kinderen die frustratie graag besparen.”
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Lekker ontbijten
en verantwoord trakteren
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GEZOND ETEN HOEFT HELEMAAL NIET SMAKELOOS OF SAAI TE ZIJN.
DAT BEWIJZEN DE VROLIJK GEVULDE BROODTROMMELS OP SCHOOLPLEINEN
EN DE VERANTWOORDE TRAKTATIES IN KLASLOKALEN. OOK VOOR KLEINTJES
VERZORGT JE AMBACHTELIJKE BAKKER DE LEKKERSTE VERRASSINGEN.
Iedere dag begint met een goed ontbijt.

Een goed ontbijt levert je lijf de vezels,

Na een nachtje slapen is het van belang dat

vitaminen en mineralen waar het dagelijks

je lichaam weer voedingsstoffen tot zich kan

om vraagt. Vezels uit bijvoorbeeld volkoren

nemen, zodat het energie kan leveren om

brood zetten je darmen aan het werk en zorgen

te spelen, te sporten, te leren of te werken.

na de nachtrust voor een goede stoelgang.
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Wie jarig is, trakteert!
Met behulp van (de producten van) je
bakker zijn de leukste kindertraktaties te maken.
Veelal verantwoord, altijd superlekker!

BAKWERK

HAMBURGERS VAN CUPCAKES
EN MARSEPEIN
BEESTJES VAN EIERKOEKEN
Halveer een eierkoek en plak deze met een beetje
boter tegen elkaar aan. Gebruik twee rozijntjes of
M&M’s om aan beide kanten een oog te maken
en steek een aantal zoute stokjes in de eierkoek
als stekels. Of breng tussen de eierkoeken een
dropveter aan als staartje van een muis.
Maak bovenin de eierkoeken een inkeping en
plaats hierin muizenoren van eetbaar papier.

Bak cupcakes in een cupcake-blik (niet in papiertjes)
en strooi wat sesamzaadjes over de cupcakes
voordat je ze bakt. Halveer ze na het afkoelen. Snijd
een stuk brownie in lagen/plakken van ongeveer
één centimeter dik snijdt. Neem een uitsteker van
dezelfde grootte als het onderste deel van de
cupcake. Steek hiermee de hamburgers uit de
brownie en leg deze op de cupcake. Rol gele
marsepein uit en snijd hier met een mes vierkantjes
uit, een klein beetje groter dan de hamburger.
Leg deze plakjes kaas op de hamburger.
Maak van rode marsepein plakjes tomaat, die je
bovenop de kaas legt. Rol tot slot groene marsepein
heel dun uit en snijd hier lange stroken van. Vouw
allemaal plooien in de strook marsepein en maak
er een cirkeltje van bij wijze van sla. Plaats tot slot
de bovenkant van de cupcake erop.

LIEVEHEERSBEESTJES
Beleg een plakje stokbrood met wat roomkaas, een plak
komkommer en een in de lengte gehalveerd cherrytomaatje.
Breng op de bolling van het tomaatje met stukjes van een
blauwe druif of zwarte olijf vlekken en een snuitje aan. Gebruik
prikkers of een beetje roomkaas om deze vast te zetten.

Leuke lunchbox
Schoolgaande kinderen openen gemiddeld
zo’n 180 keer per jaar hun broodtrommel.

Met behulp van je bakker maak je
de leukste traktaties

Dan is het natuurlijk wel zo leuk als de
inhoud iedere keer weer een verrassing is!
Kies daarom regelmatig voor een andere
broodsoort: de ambachtelijke bakker heeft
keuze genoeg. Maak van een gezonde
volkoren boterham een feestelijke traktatie

Het Nationaal Schoolontbijt

door er met vrolijk gekleurde prikkers een

Van 9 tot en met 13 november aanstaande krijgen meer dan een half miljoen

smakelijke sandwich van te maken met

kinderen op duizenden basisscholen door heel Nederland een gezond ontbijt

diverse soorten beleg. Je kunt de boterham

voorgeschoteld. Dat gebeurt tijdens de dertiende editie van het Nationaal

ook uitsteken in leuke vormen, zodat je

Schoolontbijt. De bakker zorgt samen met een supermarkt uit de buurt voor

belegde broodjes serveert in de vorm van

een compleet ontbijt met verse broodjes, lekker beleg, een drankje en groente

een ster of een hart. Verwen je kleintje zo

en fruit. Het Nationaal Schoolontbijt wordt ondersteund door kleurrijk en

nu en dan met een zoete verrassing zoals een

vrolijk lesmateriaal, waarmee het belang van gezond ontbijten wordt benadrukt.

koek of mini-muffin bij wijze van dessert.

Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl.
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EERLIJK
en echt
Weten wat u eet? Heel eenvoudig: de ambachtelijke bakker
vertelt het u. Hij gebruikt immers eerlijke en echte ingrediënten.
Elke dag vers en dus het allerlekkerst. Een goed verhaal!

Gezond glutenvrij
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VAN OUDSHER WERD IN NEDERLAND VEEL HAVER VERBOUWD, MAAR IN DE
LAATSTE VIJFTIG JAAR IS DIT GRAAN VERDRONGEN DOOR DE OPKOMST VAN
MAÏS EN TARWE. HET LIJKT ER ECHTER OP DAT HET GEZONDHEIDSGRAAN
OPNIEUW EEN VLUCHT ZAL NEMEN IN ONS LAND. EN TERECHT! HAVER IS NIET
ALLEEN GLUTENVRIJ EN LEKKER, MAAR OOK VOEDZAAM EN VEZELRIJK.
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KRUISBESMETTING
Haver is gegarandeerd glutenvrij. Mensen
met coeliakie, ofwel een overgevoeligheid
voor gluten, dienen bij de aanschaf of
consumptie van haverproducten echter
goed na te vragen of er geen kans op
kruisbesmetting heeft bestaan. Haver kan
tijdens teelt, oogst, transport, opslag, malen
en bereiden van producten in aanraking
komen met andere granen, die wél gluten
bevatten. We noemen dat kruisbesmetting.

HAVER ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE GRAANSOORTEN
DOOR DE VORM VAN DE VRUCHT. DIT IS GEEN AAR, MAAR EEN PLUIM.
DE PLANT WORDT ONGEVEER 0,6 TOT 1,5 METER HOOG.

COELIAKIE EN GLUTENGEVOELIGHEID
Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij door het eten van gluten ontstekingsreacties in
het darmslijmvlies ontstaan en de darmvlokken kapot gaan. De enige remedie tot nu toe is
het volgen van een strikt glutenvrij dieet. Daarnaast lijkt een groeiend deel van de bevolking
te kampen met glutengevoeligheid. Zij hebben klachten als buikpijn, diarree, chronische
hoofdpijn en vermoeidheid en knappen op van een glutenvrij dieet. Heb je vragen over gluten
of glutenvrije producten? Stel ze aan je ambachtelijke bakker!

De markt voor glutenvrije voedingsmiddelen
groeit sterk. Ook mensen die geen last
hebben van een glutenallergie kiezen in
toenemende mate voor voeding zonder
gluten, omdat glutenvrij eten zou zorgen
voor een gezonde, slanke levensstijl.
De meest gebruikte alternatieven voor gluten
hebben echter weinig voedingswaarde.
Hierdoor kan een eenzijdig eetpatroon met

Bovendien wordt het zetmeel van haver

en kleinbrood, maar hij kan haver ook

tekorten ontstaan.

mooi geleidelijk door het lichaam opgenomen.

gebruiken in muffins, koekjes en crumbles

Het eiwit in haver sluit naadloos aan op de

voor de afwerking of bodems van taarten.

Er is echter goed nieuws voor de groeiende

behoefte van de mens door het hoge gehalte

Bovendien is haver een geliefd ingrediënt

groep mensen die glutenvrij moet of wil

aan essentiële aminozuren en de goede

voor huisgemaakte granola of muesli.

eten. Alternatieve glutenvrije granen, zoals

verteerbaarheid. Al met al met recht een

haver, teff, boekweit en quinoa, bieden het

gezondheidsgraan!

lichaam namelijk veel gezonde componenten
aan, zoals vezels, vitaminen en mineralen.

Veevoer

Daarom krijgen producten met haver tegen-

Haver was al bekend bij de Romeinen.

woordig een steeds prominentere plek bij

Zij gebruikten het graan als voer voor dieren

de ambachtelijke bakker.

en als medicijn voor mensen. De Romeinen
prezen de rustgevende en versterkende

Voedingswaarde

eigenschappen van dit graan, maar kenden

Haver levert heel veel voedingswaarde.

haver nog niet als menselijke voeding.

Het is wetenschappelijk bewezen dat haver

Pas vanaf het jaar 200 wordt haver

onverzadigde vetten en cholesterol- en

gebruikt als basisvoedsel voor de inwoners

bloedsuikerverlagende oplosbare vezels

van Europa. Tegenwoordig bakt je

bevat, de zogenaamde bètaglucanen.

ambachtelijke bakker van haver groot-

WAT DOEN GLUTEN
EIGENLIJK?
Met een graansoort zonder gluten, zoals
haver, is het voor de bakker een stuk
lastiger brood bakken dan van granen met
gluten. 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.
Het vraagt om het vakmanschap van je
ambachtelijke bakker om er tóch een
lekker en mooi product van te bakken.
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WAT ZIT DAARIN?
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ER WORDT MOMENTEEL ENORM VEEL GEZEGD EN GESCHREVEN OVER BROOD.
OVER WAT ERIN ZIT, MAAR OOK OVER WAT HET MET JE DOET. HET LIJKT WEL ALSOF
IEDEREEN ER INEENS VERSTAND VAN HEEFT! BIJ EVEN DOORVRAGEN BLIJKT HET
ALLEMAAL NOG NIET ZO EENVOUDIG TE ZIJN. TIJD VOOR HAPKLARE ANTWOORDEN
OP DE MEEST OPZIENBARENDE UITSPRAKEN IN DE MEDIA.
Brood behoort al jarenlang tot de basis-

Vraagbaak

voedingsmiddelen. Brood is namelijk

Op de website www.broodwatzitdaarin.nl

gezond en bevat veel belangrijke voedings-

zijn allerhande vragen en beweringen

stoffen. Bovendien is het lekker, gemakkelijk

over brood verzameld. Hier wordt

en in een enorme variatie verkrijgbaar.

duidelijk uitgelegd waarom brood gezond

Zo past brood bij elk moment van de dag

is, welke voedingsstoffen er precies in

– van ontbijt tot borrelhapje.

zitten en waarom deze belangrijk zijn.
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WAT ZIJN VOEDINGSVEZELS?
Voedingsvezel is de verzamelnaam voor
onverteerbare bestanddelen die voorkomen
in plantaardige voedingsmiddelen. Ze
zorgen voor een goede darmwerking en
een soepele stoelgang. Sinds kort weten
we ook dat voldoende voedingsvezels in
onze voeding de kans op het ontstaan
van hart- en vaatziekten verkleint. Verder
zorgt vezelrijke voeding snel voor een
verzadigd gevoel. Brood is een van de
belangrijkste leveranciers van voedingsvezel.
Bruin, volkoren, rogge- en meergranenbrood bevatten meer voedingsvezel dan
witbrood. De hoeveelheid voedingsvezel
in het brood hangt af van het soort meel
dat is gebruikt. Brood gemaakt van bloem
bevat minder voedingsvezels dan brood
gemaakt van meel en/of volkorenmeel.
Ook de toevoeging van gedroogd fruit,
zaden, pitten en noten heeft invloed op
het voedingsvezelgehalte. Sommige
soorten witbrood zijn verrijkt met voedingsvezels, vitamines en mineralen.

Surf hier
naar alle
antwoorden
op je vragen
over brood!

Naar de voedingswaarde van brood is veel
onderzoek gedaan. Actuele voedingswaardegegevens tonen aan hoe belangrijk brood
is in onze dagelijkse en verantwoorde
voeding. Bovendien komen voedselovergevoeligheid en diverse diëten aan bod.

Hoofdrol
Brood, het lijkt zo gewoon. Maar er valt

IS MEERGRANENBROOD GEZONDER DAN VOLKORENBROOD?
Dat kan, maar het hoeft niet. De voedingswaarde van brood hangt nauw samen met de
ingrediënten. Volkorenbrood is altijd gemaakt van 100% 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 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, zijn gemaakt. In dat geval bevat
het brood minder voedingsstoffen dan volkorenbrood, maar meestal wel meer dan witbrood.
Dit komt ook weer door de gebroken of geplette graankorrels en zaden die worden toegevoegd.

veel over te vertellen en veel over te weten.
Wil je bijvoorbeeld ontdekken of brood
past in je dieet? Of ben je benieuwd
naar wat gluten nou precies zijn?

HOEVEEL CALORIEËN BEVAT BROOD?

Wil je misschien antwoord op je vragen

Calorieën in brood zijn voor 60-80%

Een gram koolhydraten levert 4 kcal (17 kJ).

over zout in brood? Over vezels, vitaminen

afkomstig uit koolhydraten. Afhankelijk

Een snee witbrood (melk) bevat 77 kcal,

en mineralen? Of zoek je gewoon leuke

van het soort brood komen de overige

een snee bruinbrood 83 kcal, een snee

broodrecepten? Er is een plek op internet

calorieën uit eiwitten (15-20%) en vetten

volkorenbrood 82 kcal en een snee meer-

waar brood de hoofdrol speelt en je

(5-20%). Je hebt minimaal 50 tot 100 gram

granenbrood 91 kcal. De hoeveelheid

het antwoord vindt op al die vragen.

koolhydraten per dag nodig om je hersenen

calorieën die een broodmaaltijd bevat,

Kijk maar eens op www.brood.net.

en je zenuwstelsel goed te laten werken.

hangt zeer sterk af van je belegkeuze.
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Brood, banket en chocolade zijn prachtige producten,
waarover iedereen wel iets weet te vertellen.
Maar: wat is nu waarheid? In deze rubriek leggen
wij u feiten en fabels voor. Twijfelt u aan uw brood- of
banketkennis? Stel uw vragen aan de bakker!

feit
of fabel ?

Een moorkop is een
kleine Bossche bol

Spelt past
in een
glutenvrij
dieet
Een moorkop is een soes gevuld met slagroom, die aan de
bovenkant is afgemaakt met chocoladefondant. Sommige
bakkers spuiten nog een extra toef slagroom bovenop, die
ze eventueel afwerken met een stukje fruit. Ook een Bossche

De graansoort spelt is nauw verwant aan tarwe. De voedingswaarde

bol is een gebakje gevuld met slagroom en afgemaakt met

van deze graansoorten verschilt dan ook nauwelijks. Spelt bevat

chocolade. Het is echter beslist geen vergrote moorkop.

iets meer eiwit dan tarwe en heeft over het algemeen een iets hoger

De binnenkant van een soes, de basis van een moorkop,

vetgehalte, maar dit verschilt per soort en zelfs per onderzoek. Qua

is namelijk een luchtig gebakje met grote luchtruimtes.

vitaminen en mineralen zijn er nauwelijks aantoonbare verschillen.

De soes bestaat in zijn geheel uit zeer luchtig deegwaar.

Speltbrood is beslist niet glutenvrij. Wel wordt speltbrood door

Dit is niet het geval bij de Bossche bol. Hier bestaat alleen

sommige mensen met een glutenintolerantie of prikkelbare dar-

de omtrek uit een laagje deegwaar. Het deeg van de bol

men beter verdragen dan broodsoorten die zijn gemaakt van tarwe.

fungeert bij de productie als een ballon. Deze wordt bij de

Het is nog onduidelijk waaraan dit precies ligt. Wetenschappelijk

vervaardiging van binnenuit opgeblazen door hem met

bewijs dat spelt lichter verteerbaar zou zijn dan tarwe ontbreekt.

slagroom te vullen. Ook wordt een ander soort chocolade

Toch hebben sommige mensen het gevoel dat ze zich beter voelen

gebruikt om de Bossche bol af te maken. Een Bossche bol

door het eten van spelt. Hier geldt vooral: ieder mens is verschillend!

wordt bovendien nooit met slagroom of fruit gegarneerd.

Proef de diverse broodsoorten van je ambachtelijke bakker en ontdek
wat het beste bij jou past. Wat vind je lekker en waar voel je je goed bij?

Bossche bollen zijn een chocoladespecialiteit uit Den Bosch. Er zijn
ook buiten die stadsgrenzen veel ambachtelijke bakkers die het gebak
vervaardigen, allen volgens eigen recept. De enige échte Bossche bol
wordt volgens Bosschenaren gebakken door Jan de Groot. Binnen
deze bakkerij, opgericht in 1936, is het geheime recept steeds opnieuw
overgedragen. Rond het jaar 2000 is de ‘Bossche bol van Jan de Groot’
als beschermd handelsmerk gedeponeerd.

Je bakker adviseert je graag. Wie kiest voor gezond, kiest het beste
volkoren producten – of deze nu van tarwe of van spelt zijn gemaakt.
Zo profiteer je namelijk het meest optimaal van alle voedingsstoffen.
Wie speltbrood koopt, kan bij de bakker informeren of dit volledig is gemaakt
van spelt of dat er tarwemeel of –bloem is toegevoegd. In Nederland is een
bakker namelijk niet verplicht een minimale hoeveelheid speltmeel of -bloem te
gebruiken om het product een speltbrood te noemen.

VAN STREEK!

11
BAKWERK

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

OP LIMBURGSE HOOGTIJDAGEN ONTBREEKT DE VLAAI ZELDEN OF NOOIT.
GEVULD MET VRUCHTEN, PUDDING OF RIJST. AFGEWERKT MET LATJES, KRUIMELS
OF EEN DEKSEL VAN DEEG OF SIMPELWEG BESTROOID MET (POEDER)SUIKER.
VLAAI HOORT BIJ LIMBURG ZOALS OLIEBOLLEN BIJ OUDJAAR.

Limburgse vlaai
In vroeger tijden hoorde Limburgse vlaai
bij feestdagen zoals kermis of een bruiloft.
Ook zijn vlaaien lange tijd speciaal rondom

Echte Limburgse vlaai eet je zonder
vorkje zo uit de hand

Pasen gebakken. Tegenwoordig eet men in
Limburg en ver daarbuiten vlaaien wanneer
dat zo uitkomt. Ze zijn er immers in alle
soorten en maten! Het bakken van vlaaien
laten de meeste Limburgers vanwege het
bewerkelijke proces graag aan de ambachtelijke bakker over.
Een Limburgse vlaai bestaat uit een platte
bodem van deeg (meestal met een diameter
van 27 tot 30 centimeter) met opstaande
randen. Deze wordt gebakken van bloem,
melk, eieren, boter, zout en gist. De bodem
wordt gevuld met verse of gedroogde vruchten, zoals kruisbessen, kersen, pruimen,

Bewaar- en serveertips

appel, frambozen, aardbeien of abrikozen.

Limburgse vlaai dient op een koele plek

Ook kan de bodem worden gevuld met

bewaard te blijven, maar liever niet in de

pudding of rijst. Op een oorspronkelijke

koelkast. Hierin wordt de vlaai droog en te

Limburgse vlaai wordt nooit slagroom

koud om te eten. Een kelder of een koele,

gespoten. Vlaaien zijn heel anders dan

niet verwarmde ruimte is beter. Tijdens het

andere taarten, omdat de bodem van een

eten dient de vlaai op kamertemperatuur

ander soort deeg is gemaakt. Vlaaideeg is een

te zijn. Een vorkje is niet nodig bij de

stuk luchtiger en lijkt meer op brooddeeg.

consumptie van een Limburgse vlaai.
Als een echte Limburger neem je liever een

Een Limburgse vlaai is een vlaai die in zijn
geheel is gebakken. Moderne varianten met
bijvoorbeeld bavaroises zijn niet geheel
gebakken en mogen deze titel dus niet dragen.

vlaaipunt vast bij de korst tussen duim en
wijsvinger. De andere vingers ondersteunen
de vlaai. Je begint bij de punt te eten en eet
zo naar de korst toe. Eet smakelijk!

Limburgers zijn niet zuinig. Van een vlaai met
een doorsnede van 28 centimeter worden
gemiddeld zo’n zes tot acht punten gesneden.
Tijdens verjaardagen en op feesten eten
de gasten ook gemakkelijk drie tot vier
verschillende stukken vlaai. Zes tot tien vlaaien
per verjaardag zijn in Limburgse gezinnen
dan ook geen uitzondering.
Vlaai is een Germaans woord. Het komt van
het Middelnederlandse ‘vlade’, dat platte
koek betekent. Oude kookboeken vermelden
bij de recepten van vladen alleen vullingen,
geen deeg. Het kan zijn dat een vlade slechts
een gebakken vulling was. Ook is het mogelijk
dat het deeg zo overbekend was dat men dit
niet meer opnam in de receptuur.
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lekker

OP KONINGSDAG
ETEN WE EEN
ORANJE TOMPOUCE
EN BIJ EEN GEBOORTE
WORDEN STEEVAST
BESCHUITEN MET
MUISJES GESERVEERD.
MAAR WAAR KOMT TOCH
DAT OERHOLLANDSE
PLAKJE CAKE BIJ EEN
UITVAART VANDAAN?
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Koffie en cake
Cake is een eenvoudige koeksoort. Hoewel

Meestal bakken we cake in een rechthoekige

Sociale banden versterken

het woord ‘cake’ in Engelstalige landen

vorm, maar het beslag kan ook in een

Samen eten brengt mensen al jarenlang

een verzamelnaam is voor ‘gebak’ of

tulbandvorm of in kleine papieren vormpjes

en in allerlei culturen dichter bij elkaar.

‘taart’, kennen we in Nederland slechts

worden gegoten. In die laatste vorm is

Van knus met je gezin aan tafel eten tot

één type gebak onder deze naam. Het heeft

cake in de achterliggende jaren onder

het onderhouden van zakelijke contacten

een eenvoudig basisrecept van evenveel

invloed van televisieseries en films razend

tijdens een lunch: eten helpt om sociale

delen bloem, boter, suiker en eieren.

populair geworden als cupcake: een bodem

banden aan te halen en te versterken.

Daarmee is cake een van de meest bereide

van cake, afgewerkt met botercrème en/of

Daarom spelen brood en banket een

recepten in Nederlandse huishoudens.

andere (marsepeinen) decoraties.

onmis- bare rol bij alle hoogte- en diepte-
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Hoewel er in vroeger tijden tijdens een begrafenismaal overvloedig mocht worden
gegeten en gedronken, moest er altijd iets overblijven voor de armen. In NoordHolland kwamen armen hiervoor in een de koeienstal van een boerderij bijeen.
Dat gebruik werd ‘ketelschrappen’ genoemd, naar het leegschrapen van de ketel.

punten in een mensenleven. Bij een
begrafenis werd met bepaalde baksels
soms de kwetsbaarheid van het leven
weergegeven. In vroeger tijden was het
bijvoorbeeld gebruikelijk om, net als bij
een geboorte, bij een uitvaart een beschuit

Feit blijft dat iets eten na alle
emoties de bloedsuikerspiegel weer
omhoog krikt

met muisjes te eten: zo broos als het leven
zelf. Ook krakelingen spelen van oudsher
een rol rondom dood en begrafenissen.

geserveerd is een slap aftreksel van de

Overgangsritueel

Het kenmerkende gebak zonder begin

enorme rouwfeesten die in vroeger tijden

Overigens is het plakje cake tegenwoordig

en einde symboliseert de overgang van

werden georganiseerd. Men werd destijds

allang niet meer ‘verplicht’ bij een

het aardse naar het hemelse bestaan.

begraven met veel eten en drank, voor-

begrafenis of crematie. Waarom cake eten

Bovendien verwijst men met de vorm

namelijk bier dat droefbier werd genoemd.

als de overledene zelf dolgraag boterkoek
bakte of bij voorkeur suikerbrood dik

naar de Heilige drie-eenheid van Vader,
In de huidige Nederlandse cultuur

besmeerd met roomboter at? Feit blijft

heeft ‘rouwkost’ nauwelijks een plek.

dat iets eten na alle emoties de bloed-

Droefbier

Een broodje ham of kaas of een plak cake

suikerspiegel weer omhoog krikt. Daarom

Op alle begrafenissen wereldwijd wordt

lijken de norm geworden. Wellicht omdat

is een hapje in welke vorm dan ook na

gegeten en gedronken. Van uiterst sober

nabestaanden hun gasten niet met een

afloop van een rouwplechtigheid een

tot zeer overvloedig. Ook Nederland kende

lege maag naar huis willen sturen na

gangbaar overgangsritueel geworden van

voorheen een uitgebreide rouwtraditie.

een soms lange reis en cake een niet al te

crematie of begrafenis naar de thuisreis

Het plakje cake dat tegenwoordig vaak wordt

feestelijk of extravagant gerecht is.

en het dagelijkse leven.

Zoon en Heilige Geest.
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Bewust kiezen
voor het
bakkersvak

Je hart

Wouter Jacobs uit Bedum

van deeg volgen

SOMMIGE BAKKERS KRIJGEN HET VAK MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN. HUN
(GROOT)VADER HAD EEN BAKKERIJ EN ALS KLEIN JONGETJE HIELPEN ZE AL MEE.
DEEG KNEDEN, SLAGROOM SPUITEN, BESTELLINGEN INPAKKEN. ER ZIJN OOK
MENSEN DIE PAS OP LATERE LEEFTIJD HEEL BEWUST ZELF VOOR HET BAKKERSBEROEP KIEZEN. OMDAT ZE HET GEWOONWEG EEN PRACHTVAK VINDEN!

De 27-jarige Wouter Jacobs uit Bedum

opleiding valt tegen en biedt helemaal

Als hij in de bakkerij zijn huidige vrouw

wist het al zijn hele leven zeker: ik word

niet wat Wouter voor ogen had. “Ik begon

leert kennen en zijn werkgever aangeeft

architect. Na de middelbare school begint

te twijfelen. En steeds vaker dacht ik na

een opvolger voor het bedrijf te zoeken,

hij daarom aan de HBO-opleiding Bouw-

over een carrière als bakker. Ik werkte op

hakt Wouter de knoop door. “Ik ben één

kunde. “Ik heb nooit ergens anders naar

zaterdagen bij Bakkerij Hoekstra en wist

dag per week de bakkersopleiding in

gekeken. Deze beroepskeuze stond voor

dus al wat het vak inhield en wat me te

Groningen gaan volgen en werkte de rest

mij als een paal boven water.” Maar de

wachten zou staan.”

van de week binnen het bedrijf om het
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Peter Danvers uit IJsselstein

beter te leren kennen. Ook heb ik een
ondernemersopleiding gevolgd. In het
voorjaar van 2015 hebben mijn vrouw en

Alles draait
hier om eenvoud
én om smaak

ik de bakkerij overgenomen en het gaat
boven verwachting goed.”

Eenvoud en smaak

vertellen de consument wat we bakken.

genieten van alles wat er uit zijn oven

Ook Peter Danvers uit IJsselstein besluit

Mensen vinden dit leuk, omdat het herken-

komt. Aan de nachturen is hij inmiddels

na 24 jaar op kantoor te hebben gezeten

baar is. Ik ben een bakker en bak brood.”

ook gewend. Sterker nog, daarvan ziet hij

het roer rigoureus om te gooien. “Ik wilde

als kersverse vader ook zeker de voordelen.

mijn hart volgen en van mijn hobby

Ook Wouter geniet ervan om met weinig

“Ik breng iedere middag met mijn dochter

mijn werk maken. Daarom heb ik een

ingrediënten een zo prachtig product als

door en stop haar elke avond zelf in bed.

opleiding gevolgd op het Bakery Institute

brood te maken en mensen te laten

Welke vader kan dat nou zeggen?”

in Zaandam en drie maanden lang naast
een drukke fulltime functie op zaterdagen
bij een bakkerij gewerkt. In maart 2015
hebben mijn vrouw en ik in het centrum
van IJsselstein onze bakkerswinkel geopend
onder de naam Peter Bakt Brood. Hier
werk ik in het zicht van de klant, zodat je
precies kunt zien wat er gebeurt.” De oven
met stenen vloeren is meteen bij binnenkomst van de winkel een echte blikvanger.
Peter bakt hiermee een klein assortiment.
“Wij willen echt kwalitatief goed brood
aanbieden en geen dertig verschillende
soorten bakken. Daarom houden we het
assortiment beperkt, maar wel extreem
lekker! Alles draait hier om eenvoud én
om smaak. We laten veel proeven en

Zou jij ook weleens een kijkje
willen nemen achter de schermen
van een bakkerij? Ben je benieuwd
wat er ’s nachts gebeurt tussen de
ovens en de kneedmachines?
Wil je zelf ervaren hoe de werkdag
van een bakker eruit ziet?
Breng dan eens de nacht door
met je bakker! In de nacht van 2 op 3 oktober 2015 openen diverse ambachtelijke
(banket)bakkers in Nederland hun deuren voor het publiek. Die nacht kun je dus
zelf zien hoe de bakker zijn degen kneedt en vult. De warmte van de ovens voelen.
De heerlijkste geuren opsnuiven tijdens het bakproces. En uiteindelijk natuurlijk van
die kraakverse broodjes proeven of je bakker helpen om zijn mooiste taarten af te
werken. Wat een verleiding! Informeer bij je eigen bakker of hij meedoet of kijk op
www.uwambachtelijkebakker.nl voor een deelnemende bakker bij jou in de buurt.

SMAKELIJK
ETEN!

DE PRODUCTEN VAN JE
AMBACHTELIJKE BAKKER
HOREN NIET ALLEEN THUIS OP
DE ONTBIJTTAFEL OF IN DE
LUNCHTROMMEL. VAN OUDE
BOTERHAMMEN MAAK JE EEN
LEKKER KNAPPERIG HAPJE
VOOR BIJ DE BORREL EN MET
ROGGEBROOD TOVER JE IN EEN
HANDOMDRAAI DE MOOISTE
KWARKTAART OP TAFEL.
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Kwarktaart met roggebroodbodem
Ingrediënten

200 g donker roggebrood

250 ml slagroom

10 blaadjes gelatine

vers fruit om te garneren

3 eetlepels abrikozen- of

(bijvoorbeeld aardbeien,

bosvruchtenjam

frambozen, blauwe bessen,

sap en rasp van 1 sinaasappel

bramen, abrikozen)

500 g kwark

springvorm (24 cm),

Brood-kaas mufﬁns

200 g witte basterdsuiker

ingevet

Ingrediënten (voor 12 grote of 24 kleintjes)
7 sneetjes oud wit- of bruinbrood

3 bosuitjes, in ringetjes

Bereidingswijze

1 zakje hazelnoten van 65 g

3 eieren (m)

Laat de gelatine tien minuten weken in koud water. Verkruimel

200 g geraspte oude kaas of

200 ml melk

het roggebrood in de keukenmachine en meng de jam erdoor.

Hollandse geitenkaas

100 ml olijfolie

Druk dit mengsel gelijkmatig uit op de bodem van de vorm.

4 gedroogde tomaatjes, fijngehakt

versgemalen peper

Verwarm het sinaasappelsap. Knijp de gelatine goed uit en los de
blaadjes van de warmtebron af al roerende op in het warme sap.

Bereidingswijze

Laat dit mengsel afkoelen tot het geleiachtig wordt. Meng in een

Verkruimel het brood met korst en al in de keukenmachine.

grote kom de kwark met de suiker en sinaasappelrasp. Klop de

Voeg de hazelnoten toe en maal alles fijn. Voeg de kaas, bosuitjes,

slagroom in een andere kom stijf. Roer het gelatinemengsel door

gedroogde tomaatjes, eieren, melk en olijfolie toe en meng alles

de kwark en spatel dan de slagroom erdoor. Schep dit mengsel

tot een smeuïg beslag. Voeg zout en peper naar smaak toe.

op de taartbodem en strijk de bovenkant glad. Laat de taart in de

Vet een muffinvorm in en schep het beslag erin. Bak de muffins

koelkast in twee à drie uur opstijven. Verwijder de rand van de

in een voorverwarmde oven van 180 °C in circa 25 minuten

vorm en zet de taart op een schaal. Garneer met vers fruit.

goudbruin en gaar.

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

