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

Zomer

Wat is Nederland toch mooi! Nu het weer lang licht is en we extra veel vrije
dagen en lange weekenden hebben, trekken we er massaal op uit. Richting de
bossen voor een stevige wandeling of mooie ﬁetstocht. Of richting de zee om
ﬂink uit te waaien of lekker lui bij te bruinen. Voor al die uitstapjes staan wij
als ambachtelijke bakker voor je klaar. We hebben lekker stevige boterhammen
om te smeren voor onderweg. Mooie broodjes om een picknick ter plaatse te
verzorgen. Verrassende broodsoorten voor bij (of op!) de barbecue. En natuurlijk
iets lekkers als dessert.

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
ke
is er voor alle ambachtelijke
raa
an
(banket)bakkers, die hieraan
vrijwillig meebetalen.

Gerbrandyweg 8
eta
aria
aat)
2805 BZ Gouda (secretariaat)
Tel. 088 - 666 9 333
Fax 0182 - 69 30 69
rij.nu
nu
info@ambachtelijkebakkerij.nu
u
www.ambachtelijkebakkerij.nu
www.facebook.com/
uwambachtelijkebakker
www.instagram.com/
uwambachtelijkebakker

Ook de thuisblijvers worden niet vergeten. Wie weet kun je wel een voedzame
krentenbol gebruiken tijdens je workout in de buitenlucht. Of misschien gun
jij jezelf een verwenmoment op zomaar een zomerse, zonnige dag. Wat dacht
je van onze aardbeiensloffen, boordevol zoete zomerkoninkjes van Hollandse
bodem? We laten je graag iets voorproeven!

Redactiecommissie
Helma Elemans
Jules Peeters
Sandra Pluim
Martijn Verkerk
Teksten en eindredactie
Linda van ‘t Land

Al onze producten zijn er om je te voeden. Om je te verwennen en te verrassen.
Iedere dag weer spannen wij ons in om het allerbeste, allermooiste en allerlekkerste aan jou te presenteren. We waarderen je komst en zien je graag terug!

Fotograﬁe (met dank aan)
Brood.net
Graﬁsche vormgeving en druk
VRHL Content en Creatie,
Alphen aan den Rijn

Met warme groet,
je ambachtelijke bakker
Dit magazine wordt je aangeboden namens je ambachtelijke bakker. Wij delen in deze verhalen met plezier onze kennis
met jou. 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 jou natuurlijk!
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BAKWERK
JE AMBACHTELIJKE BAKKER IS DOL OP DE ZOMER!
NIET ALLEEN OMDAT HET ZONNETJE DAN LEKKER
SCHIJNT, DE TERRASJES BUITEN STAAN EN KLANTEN
VROLIJK ZIJN. OOK OMDAT DE ZOMER PRACHTIGE
FRUITSOORTEN MET ZICH MEEBRENGT. ZOMERFRUIT
KLEURT DE VITRINES EN ETALAGES EN FLEURT HET
HELE ASSORTIMENT OP.

ZOMERS
FRUIT
Zomerfruit is lekker, maar ook heel gezond.

idee om groenten en fruit te eten op het

Aardbeien, bosbessen, frambozen, bramen

moment dat ze volop voorradig zijn en niet

en al hun zomerse broertjes en zusjes zitten

perse uit de kas komen: minder belastend

boordevol goede vitamines en bevatten

voor het milieu, lekker en gezond voor jou!

WELK FRUIT
KUNNEN WE DEZE
ZOMER
VERWACHTEN?

JUNI

weinig calorieën. Ze doen dus prima dienst

Kwestie van smaak

AARDBEIEN

trouwens dat groenten en fruit juist in

Ook je ambachtelijke (banket)bakker werkt

SINAASAPPELS

hun eigen seizoen de meeste vitamines en

graag met producten van het seizoen.

mineralen bevatten? Het is dus een goed

Zo houdt hij rekening met zijn omgeving

als verantwoord tussendoortje. Wist jij

en de natuur. Maar natuurlijk ook met
smaak en met zijn klanten. Er gaat toch
niets boven Hollandse aardbeien van de
koude grond? Je bakker maakt er de mooiste

VAN BEVROREN ZOMERFRUIT MAAK JE IN EEN
HANDOMDRAAI EEN FRUITSMOOTHIE. OOK ZIJN HET
PERFECTE IJSKLONTJES
VOOR EEN WARME DAG.
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sloffen en gebakjes mee. Aan het begin van
de zomer kleuren de vitrines rood van al die
mooie creaties met zoete zomerkoninkjes.
Ook vullingen zoals bavarois of mousse,

RABARBER

JULI
ABRIKOZEN
KERSEN
PERZIKEN
ZWARTE BESSEN

FRAMBOZEN
NECTARINES
RODE BESSEN

AUGUSTUS
APPELS
DRUIVEN
MELOENEN
PRUIMEN

BRAMEN
MANGO
PEREN

glacages en ambachtelijk ijs worden dikwijls
met vers fruit bereid. Kom je gauw proeven?
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DE PADEN OP…
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NU DE DAGEN WEER LEKKER LANG ZIJN EN JE OOK NA WERKTIJD NOG GEMAKKELIJK
OP PAD KUNT, KIEZEN WE VOOR BUITEN SPORTEN. HARDLOPEN, BOOTCAMPEN OF
GEWOON EEN FLINKE WANDELING OF STEVIGE FIETSTOCHT. BUITEN BEWEGEN GEEFT
INSPIRATIE EN ENERGIE. MITS JE DAAR NATUURLIJK DE JUISTE VOEDING TEGENOVER
ZET. BROOD PAST MET ZIJN KOOLHYDRATEN, EIWITTEN, VITAMINES, MINERALEN EN
VEZELS UITSTEKEND BIJ EEN GEZONDE, ACTIEVE EN SPORTIEVE LEVENSSTIJL.
Wie intensief sport, verbruikt onder andere

Deze voedingsstoffen zorgen voor een

Het verschilt per persoon welke voeding

meer koolhydraten. Hierdoor ontstaat een

langdurige beschikbaarheid van energie

wel of niet goed valt vlak voor het sporten

verhoogde behoefte aan energie. Aan deze

en zijn goed voor de werking van spieren.

en hoe kort van tevoren je nog iets kunt of

behoefte kan op gezonde wijze worden

Brood bevat vooral langzame koolhydraten

misschien zelfs moet eten. De stelregel is:

voldaan door bijvoorbeeld meer brood

uit zetmeel. Het zijn deze koolhydraten

snelle koolhydraten, een beetje vezels en

te eten. Volkorenbrood is in dat geval

die het lichaam nieuwe energie geven.

weinig vet tijdens de training en veel vezels

een goede keuze, omdat het onder meer

Bovendien levert brood eiwitten en

en eiwitten daarna. Een mix van snelle en

complexe koolhydraten, voedingsvezels

vitamines, waaraan een hogere behoefte

langzame koolhydraten heeft zowel voor

en mineralen zoals magnesium bevat.

ontstaat bij meer lichamelijke activiteit.

als na een wedstrijd de voorkeur.
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Wil je tijdens een training snel energie
opnemen? Eet dan bijvoorbeeld een
krentenbol. Deze heeft door de aanwezige
krenten en rozijnen een bepaalde
verhouding van natuurlijke suikers
(uit de rozijnen) en langzame complexe
koolhydraten (uit het graan). Hierdoor levert
een krentenbol veel energie. Bovendien
bevat een krentenbol eiwitten en vezels.

Hardlopen

Balans
Wil je door te sporten op gewicht blijven

na een training van essentieel belang voor

of misschien zelfs wat afvallen? Zorg er dan

het herstel. Eet bijvoorbeeld twee volkoren

voor dat je niet teveel gaat eten, maar

of meergranen boterhammen met zaden

juist proﬁteert van die verbranding van

en pitten voor extra eiwitten, belegd met

koolhydraten. Pas wanneer je drie uur of

30+ kaas of vleeswaren en drink voldoende.

meer per week intensief sport, kun je ook

Brood levert met zes sneetjes per dag

meer eten zonder hiervan aan te komen.

20-25% van de totale eiwitbehoefte.

Bijvoorbeeld één of twee belegde boterhammen extra, een handje noten of zuid-

Houd je eigenlijk niet van sporten en vind

vruchten of een schaaltje yoghurt met

je het lastig om jezelf te motiveren? Weet

muesli en fruit. Sport je op recreatief

dan dat je de resultaten van een training

niveau, dan heb je aan een gezonde voeding

wellicht niet direct ziet, maar dat je met

als basis genoeg. Denk daarbij aan een

iedere training wel degelijk aan je lichaam

Een abonnement op een sportschool of
investeren in dure apparaten is helemaal
niet nodig als je ﬁt(ter) wilt worden.
Hardlopen kan altijd! Zorg dat je voldoende
drinkt voor, tijdens en na je ronde om je
vochtniveau op peil te houden. Loop je
langer dan één tot anderhalf uur per keer,
dan is het verstandig om je energievoorraad op peil te houden met bijvoorbeeld
een boterham, een mueslireep of een
plak ontbijtkoek. Eet je niets, dan kan de
glycogeenvoorraad oftewel de energievoorraad in je spieren uitgeput raken.
Dit voorkom je door producten met koolhydraten te eten. Tot een uur voordat je
gaat hardlopen, kun je ook gerust een
belegde boterham of een krentenbol eten.

gevarieerd eetpatroon met voldoende

werkt. Je conditie verbetert en je krijgt

Zoek daarom een sport of training die je

groenten, fruit, vocht, vlees, vis, zuivel

meer kracht. Bovendien werk je tijdens elk

leuk vindt. Zo houd je het vol en geniet je

of een andere eiwitbron en natuurlijk ook

moment van beweging aan je gezondheid.

extra van een lekkere boterham!

(volkoren) brood, pasta of rijst.

Tijd voor herstel
Na aﬂoop van een training heeft je lichaam
vooral eiwitten nodig voor het herstel van
spieren. Na een intensieve workout gaat
het om circa twintig gram eiwitten. Ook
vezels, vitaminen, mineralen en vocht zijn
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Brood is voor de gemiddelde Nederlander een belangrijke bron van energie: gemiddeld zestien
procent van onze dagelijkse energie komt uit onze broodconsumptie. De Gezondheidsraad
adviseert dat wie gezond wil eten veertig tot zeventig procent van zijn energie uit koolhydraten
haalt. Deze koolhydraten kunnen het beste worden gegeten in de vorm van bijvoorbeeld volkoren
graanproducten, zoals volkorenbrood, peulvruchten, groente en fruit. Koolhydraten leveren per
gram 4 kilocalorieën (kcal). Dat is minder dan vet (9 kcal) en evenveel als eiwit.
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EEN ZWOELE ZOMERAVOND, DE GEUR VAN
HOUTSKOOL, HONGERIGE GASTEN IN DE TUIN…
GEEN BETER PRODUCT OM DE EERSTE TREK
MEE TE STILLEN DAN ROBUUSTE, KNAPPERIGE BROODJES
MET LEKKERE SMEERSELS. MAAR BROOD VERDIENT
MÉÉR DAN ALLEEN EEN PLEKJE VOORAFGAAND AAN DE
BARBECUE. BROOD HOORT ER DE HELE AVOND BIJ!
EN ZELFS EEN LEKKER DESSERT KOMT MET EEN BEETJE
HULP VAN JE BAKKER VAN DE BARBECUE.

BROOD
OP DE
BARBECUE

BROODJES ROOSTEREN
Op de tuintafel met sausjes, smeersels
en salades naast de barbecue horen
natuurlijk ook diverse soorten brood van je
ambachtelijke bakker. Veel broodsoorten
kun je even kort op de barbecue roosteren,
zodat ze lekker knapperig en warm worden.
Let wel op! Het kruim, het binnenste van
het brood, kan snel verbranden. Ook kan
brood te droog worden. Gebruik daarom
een mengsel van wat olie en eventueel
kruiden als je brood op de barbecue
wilt roosteren en leg het brood met
de bestreken kant op het wat hoger
geplaatste rooster van de barbecue.
In pakweg twintig seconden is het brood
warm, krokant en licht geschroeid. Strooi
er eventueel wat grof zout overheen en
eet het lekker warm op. Met een mengsel
van knoﬂook en olijfolie geef je brood
bovendien snel een extra lekker smaakje.
Snijd bijvoorbeeld een stokbrood in kleine
plakjes. Haal deze stukjes door een mengsel
van olijfolie, knoﬂook en peper en laat het
even intrekken. Rijg de stukjes aan een
satéprikker, rooster ze kort op de barbecue
en bied het als bijgerecht aan.
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BROODJES OPROLLEN
Van een wit casinobrood kun je heerlijke
sandwiches maken. Gebruik de barbecue
als tosti-ijzer om de boterhammen te
roosteren. Je kunt een casinobrood ook
eens in de lengte snijden. Beleg de lange
plakken brood met zelfgemaakte vulling,
rol ze op en snijd in plakjes. Een feestelijk
hapje voor jong en oud!

Broodlolly’s

INGREDIËNTEN
1 stokbrood
50 g (verse) rode of groene pesto
50 g zachte boter
100 g geitenkaas, in plakjes geschaafd

BEREIDINGSWIJZE
Meng de pesto door de zachte boter. Snijd
een stokbrood in plakken. Bestrijk deze royaal
met de pestoboter en leg er een plakje
geitenkaas op. Druk de sneetjes stokbrood
weer tegen elkaar aan, tot ze samen weer
een brood vormen. Verpak het stokbrood in
aluminiumfolie en leg het op het rooster van de
barbecue. Keer regelmatig. Het aluminiumfolie zorgt ervoor dat het brood niet aanbrandt.

BROODJES VULLEN
Ronde broden kun je uithollen en vullen.
Verpakt in folie levert dit heerlijke, hartige
barbecueresultaten op. Denk voor een
geschikte vulling aan mengsels van kruidenboter, olie, pesto en kruiden. Kies stevige
broodsoorten, zoals bijvoorbeeld ciabatta’s
of pitabroodjes.
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INGREDIËNTEN
4 stevige sneden witbrood
2 grote rijpe peren
8 plakjes parmaham
175 g gorgonzola
olijfolie

BEREIDINGSWIJZE

1 wit casinobrood in de lengte gesneden
1 bakje mascarpone 250 g
250 g aardbeien of frambozen
8 eetlepels gladde aardbeienof frambozenjam
1 bakje discospikkels

Snijd de peren in plakken van een halve
centimeter en verwijder het klokhuis. Leg
ze drie minuten op de barbecue, draai ze
eenmaal om en zet ze daarna opzij. Rooster
de sneden witbrood twee minuten op de
barbecue. Keer ze om en bedruip ze met
olijfolie. Leg daarna op elk sneetje ham, een
stukje peer en wat verkruimelde gorgonzola.

BEREIDINGSWIJZE

Hartig Turks brood

INGREDIËNTEN

Stokbrood
met pesto en
geitenkaas

Ham-peerbruchetta

Snijd de korstjes van het casinobrood
(hiervan kun je later croutons of paneermeel maken). Besmeer alle boterhammen
met mascarpone. Haal de kroontjes van
de aardbeien en snijd te spitse kontjes eraf.
Leg de aardbeien of frambozen aan één
smalle kant van de boterham in een rijtje.
Bestrijk de rest van de boterham, op de
laatste 5 centimeter na, lichtjes met de
jam. Rol de boterham redelijk strak op.
Wikkel de rol in plasticfolie en laat een half
uur rusten in de koelkast. Doe hetzelfde
met alle boterhammen. Smeer een lik
mascarpone op de broodrollen. Snijd ze
dan in plakken. Steek er een prikker in.
Doop de rolletjes met de mascarponekant
in de discospikkels. Een feestelijk bijgerecht!

INGREDIËNTEN
1 Turks brood
½ potje gedroogde tomaatjes op olie
1 dl olijfolie
1 eetlepel chilipoeder
versgemalen zwarte peper
zeezout

BEREIDINGSWIJZE
Snijd het Turkse brood in dikke plakken.
Pureer de gedroogde tomaatjes en meng
er olie, chilipoeder en peper door. Bestrijk de
sneden Turks brood met dit mengsel en
rooster de plakken in circa zes minuten goudbruin op de barbecue; keer ze halverwege.
Strooi er tot slot wat zeezout over.

DESSERTS VAN DE BARBECUE
Met producten van je ambachtelijke bakker kun je ook lekkere desserts van de barbecue toveren. Snijd
een donut in stukken en rijg deze aan houten prikkers met stukken vers fruit, zoals bijvoorbeeld ananas,
perzik, abrikoos of aardbeien. Gril de spiesjes een paar minuten op de barbecue en keer ze halverwege
om. Zodra je mooie grillstreepjes ziet en het fruit zacht is, zijn de spiesjes klaar. Maak glazuur van 35 gram
poedersuiker en 1 theelepel melk en sprenkel dit over de spiesjes. Ook cake leent zich goed om even op
de nog warme grill te liggen. Lekker met warme kersen, vanille ijs en slagroom!
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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!

GOED
GEVULD

NEDERLANDERS ZIJN BROODETERS.
DETERS. V
VAAK
AAK K
KIEZEN
IEZE WE VOOR VOLKOREN
OF MEERGRANEN BOTERHAMMEN, SOMS VOOR WITBROOD. EN AF EN TOE
VOOR LUXE BROODSOORTEN, GEVULD MET NOTEN, ZADEN OF VRUCHTEN.
SOMMIGE GEVULDE BROODSOORTEN KOMEN VOORT UIT OUDE,
NEDERLANDSE TRADITIES. ANDERE BRODEN EN INGREDIËNTEN ONTDEKTE
JE BAKKER IN LANDEN LANGS DE MIDDELLANDSE ZEE.

Gevulde broden duiken dikwijls op tijdens

Noten en zaden

brood, zijn bijvoorbeeld rijk aan onverzadigd

feestdagen zoals Kerst of Pasen; denk maar

Gevulde broden kennen vaak toevoegingen

vet en maken een brood extra voedzaam.

aan de stollen met amandelspijs. Ook bij

zoals noten, zaden of vruchten. Denk aan

Hetzelfde geldt voor noten: je bakker werkt

aangeklede borrels spelen de gevulde broden

amandelen, pompoenpitten of rozijnen.

in gevulde broden met bijvoorbeeld

van je ambachtelijke bakker regelmatig

Ook ingrediënten zoals kruiden, kaas of

amandelen, pistache- of walnoten en hazel-

een hoofdrol. Bijvoorbeeld wanneer ze

groenten worden toegevoegd. Al deze

noten. Ze maken het brood niet alleen

gevuld zijn met noten, zongedroogde

toevoegingen hebben invloed op de

extra lekker; ze leveren ook extra voedings-

tomaatjes, olijven of dadels. Sommige

voedingswaarde van het betreffende brood.

stoffen. Naast de toevoeging van onverzadigd

gevulde broden hebben bijna geen beleg

Zaden zoals sesam- en maanzaad, die het

vet hebben zaden en noten ook invloed op

nodig: zó lekker zijn ze van zichzelf!

meest worden gebruikt als decoratie van

het gehalte aan vitamines B3, B6, folium-

43098 Magazine Bakwerk 20.indd 8
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Panettone
Een panettone is een Italiaans luxe
vruchtenbrood, dat we steeds vaker
met name rond kerst ook in Nederlandse
bakkerijen en delicatessenwinkels zien.
Het brood is gevuld met krenten, rozijnen
en ﬁjngesneden gekonﬁjte sinaasappelen citroenschil. Van oorsprong is de
panettone een specialiteit uit Milaan.
De hoge, cilindrische vorm is karakteristiek
voor dit brood, evenals de ﬁjne, luchtige
structuur. Om een panettone op te eten
kan deze het beste in plakken worden
gesneden, net als cake.
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MAAK VAN OUDE
BOTERHAMMEN JE EIGEN
PLATTE EN GEVULDE
BROOD, OOK WEL EEN
BROEDER GENOEMD!

Broeder
in de pan

zuur (B11), vitamine E en de mineralen
ijzer, zink, koper, calcium en magnesium.
Bovenop de voedingsstoffen die al in het

INGREDIËNTEN

brood zelf zitten!

400 gram oud brood
½ liter karnemelk
100 gram (riet)suiker
2 grote eieren
150 gram gedroogde vruchten
(krenten, rozijnen, gesneden sukade)
1 theelepel zout
boter of olie voor invetten van de pan
poedersuiker naar smaak

beste verwerking te komen, moet de krenten

Pitten

en rozijnen hierna nog 20 tot 24 uur

Pitten zijn feitelijk de omhulsels van zaden.

staan. Zijn ze te nat op het moment van

De meeste pitten zijn niet eetbaar, maar je

verwerken, dan draaien ze kapot in de

bakker heeft diverse smakelijke varianten in

deegmachine. Zijn ze te droog, dan

zijn assortiment zoals zonnebloempitten,

onttrekken ze vocht aan het deeg waar-

pompoenpitten en pijnboompitten. Pitten

door een droog eindproduct ontstaat.

worden door het brood heen gebruikt, maar

Een secuur werkje dus, dat vraagt om het

ook bovenop als decoratie. Wanneer de

oog van een vakman.

bakker ze voor gebruik nog even roostert,
geven de pitten brood een extra ‘bite’ en

Soms voegt je bakker ingrediënten toe aan

een volle smaak.

een gevuld brood, die wel een karakteristieke
smaak geven maar die je nog nauwelijks

Zuidvruchten

in het eindresultaat herkent. Wist je

Zuidvruchten zoals krenten en rozijnen

bijvoorbeeld dat er dikwijls sinaasappel-

moeten voor gebruik goed worden gewassen

schilletjes in een kerst- of paasstol gaan?

en de tijd krijgen om te wellen. Je bakker

Zij geven het brood een lekkere, frisse

zet ze vijftien tot twintig minuten onder

smaak maar je herkent ze niet meer als

water. Om tot een optimale smaak en de

zodanig in een sneetje brood.

43098 Magazine Bakwerk 20.indd 9

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten behalve de boter
en de poedersuiker in een mengkom tot
een smeuïge massa. Verhit in een diepe
koekenpan of wokpan de boter of olie op
een laag vuur. Doe de broodmassa in de
pan. Bak nu heel langzaam in circa vijftien
minuten met het deksel op de pan, zodat
de onderkant goudbruin word. Keer de
broeder om en bak de andere zijde ook
weer in circa vijftien minuten goudbruin.
Leg de broeder op een schaal en bestuif
met poedersuiker naar smaak.
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feit
of fabel ?

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

Het woord ‘picknick’
heeft een Engelse oorsprong
Het woord ‘picknick’ is afkomstig van het Franse
‘pique nique’ en wordt al sinds de zeventiende eeuw
gebruikt. Pique betekent ‘iets uitkiezen’, terwijl
nique een ‘kleinigheid’ betekent. Het woord ‘picknick’ verwijst dus naar de
verschillende soorten voedsel die op een kleed zijn uitgestald en waaruit
de aanwezigen kunnen kiezen.

DE FRANSEN
KENNEN
MEERDERE
SOORTEN
STOKBROOD
Een stokbrood heet in Frankrĳk officieel een ‘pain traditionnel français’. Deze broodsoort is wettelĳk beschermd in Frankrĳk. Dat betekent dat meel, zout, water en gist de
enige ingrediënten mogen zĳn, waardoor de tĳd van rĳzen lang is. De laatste voorwaarde
om deze naam te mogen voeren, is dat het brood ter plaatse bereid moet zĳn.

Brood met een
krokante korst
kun je het
beste meenemen
in papier

Naast de pain traditionnel français heb je ook de baguette, het ‘gewone’ en goedkoopste

Brood met een krokante korst kun je

stokbrood. Een flûte is de dunste en lichtste in zĳn soort. Een campagne is het boeren-

het beste in een papieren zak bewaren.

brood dat steviger is met een dikke korst en dat op de vloer van de oven wordt gebakken.

Hierdoor blijft de korst lekker knapperig.

In Frankrĳk is stokbrood een onmisbaar onderdeel van iedere maaltĳd. Het wordt onder

Alle overige broodsoorten bewaar je bij

andere gebruikt om vet of vocht mee van het bord te deppen of om smaak te neutraliseren

voorkeur in een plastic zak. Hierdoor blijft

voordat er een volgend gerecht op tafel komt.

het brood het langst zacht en lekker mals.
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DE BAGEL KOMT
UIT AMERIKA
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.

Versgebakken
brood kun je
direct aansnijden
Versgebakken brood kun je beter niet meteen snĳden.
Het is namelĳk vaak nog vochtig van binnen. Dat geldt ook
voor net afgebakken of ‘opgepiept’ brood uit de oven.

SANDWICHES
HOREN GEEN
KORSTJES TE HEBBEN

Pas wanneer het meeste vocht is verdampt en de korst is
afgekoeld en krokant geworden, kun je het brood aansnĳden.
Zo voorkom je dat je tĳdens het snĳden het brood platdrukt.

Een sandwich, gemaakt van dunne, rijkelijk belegde boterhammetjes, hoort geen korstjes te hebben.
De vorm is minder van belang: je kunt rechthoekjes, vierkanten of driehoeken snijden en je mag er
verschillende soorten brood voor gebruiken. Met lange prikkers houd je de sandwiches bij elkaar.
De prikkers kun je tegelijkertijd ook gebruiken om de verschillende soorten beleg te laten zien door
van ieder ingrediënt iets aan de prikker te rijgen.
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Ingrediënt
EEN WAT? EEN FREAKSHAKE!
EEN
EE HYSTERISCH GROTE MILKSHAKE,
VANUIT AUSTRALIË OVERGEWAAID
V
VA
RICHTING
RICH
C
LONDEN EN OOK RICHTING
KIKKERLANDJE.
ONS KIK
O
KKERLANDJE. EN WIE KAN
EEN F
FREAKSHAKE NOU BETER
AANKLEDEN
AANKL
LEDEN EN PRESENTEREN
DAN
JE AMBACHTELIJKE BAKKER?
D
HIJ
IJ KAN IIMMERS ZELF IJS MAKEN EN
HEEFT
EEFT AL D
EE
DIE HEERLIJKE ZOETIGHEDEN
VOOR D
V
DE AFWERKING AL IN HUIS.

IJS

OVER DE TOP

Ambachtelijk ijsbereiden ligt heel dicht

in het ijsbereiden. Diverse bakkers in

ijsje te draaien, heeft een bakker standaard

bij het beroep van de banketbakker.

Nederland hebben inmiddels een eigen

al in huis. Denk maar aan melk, room,

Vroeger maakte ijsbereiden zelfs standaard

ijsloket in hun bakkerswinkel; soms

vers fruit, chocolade, koekjes en cake.

deel uit van het lesmateriaal van een

richten ze zelfs een complete ijssalon in.

Bakkers kunnen de lekkerste ijssmaken

bakker. En ook nu bekwamen steeds

Dat is ook niet zo vreemd. Veel grond-

maken met de mooiste ingrediënten én

meer ambachtelijke (banket)bakkers zich

stoffen die je nodig hebt om een lekker

hun eigen wafeltjes!
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ZELF EEN FREAKSHAKE
MAKEN?

Teveel calorieën
en teveel suiker,
maar te lekker om
te laten staan!

Over de top
Naast ijs verkopen sommige bakkers ook
milkshakes. En natuurlijk kunnen zij
daar als geen ander een freakshake van
maken. Een freakshake is namelijk een
kruising tussen een milkshake en een
over-de-top-dessert met alles erop en eraan.

Smeer met een mes een klein beetje
chocoladepasta langs de rand van het glas.
Versier de rand vervolgens met discodip,
kleine snoepjes of koekkruimels. Vul nu
het glas met de milkshake. Spuit hier een
ﬂinke toef slagroom op en werk dit af met
wat je maar lekker vindt: stukjes donuts,
brownies, koekjes, stroopwafels, suikerspin,
nootjes of marshmallows. Giet er vervolgens
een sausje overheen: aardbeien, chocolade
of karamel. Strooi er tenslotte gekleurde
spikkels, hagelslag of gebrande nootjes
overheen en steek een vrolijk gekleurd
rietje in het glas. Eet smakelijk!

De excentrieke afwerking van de shake
begint met een toef slagroom, die alle
decoratie die nog volgt op zijn plek houdt.
Hierna wordt de freakshake afgewerkt

Een gemiddelde freakshake bevat al gauw

met sausjes en andere zoetigheden, zoals

zo’n 1.500 kilocalorieën: net zoveel als je

stukken brownie, donuts, vers fruit, krokante

gemiddelde lunch en avondeten bij elkaar!

toppings, koekjes, nootjes en chocolade.

Foodies vragen zich dan ook af waar deze

Allemaal ingrediënten die je bakker van

shake op social media in vredesnaam van-

uitsluitend de beste kwaliteit in huis heeft.

daan is gekomen, tussen alle huidige foto’s
van supergezonde en hippe gerechten en

SEIZOENSGEBONDEN
Het leuke van freakshakes is dat je ze kunt
afstemmen op een thema, de seizoenen
of een bijzondere gelegenheid. Voor
Sinterklaas maak je een milkshake van
speculaas, die je afwerkt met pepernoten,
schuimpjes en chocolade lettertjes.
Een bruidspaar serveer je een freakshake
in lichte kleuren, die je afwerkt met zilveren
parels en gesuikerde hartjes. Ook voor
momenten als Valentijn, Kerst, Pasen en
andere hoogtijdagen zijn toepasselijke
freakshakes te verzinnen.

43098 Magazine Bakwerk 20.indd 13

Zonde

de aanbevelingen om ‘clean’ te eten. Waar-

De freakshake, over het algemeen in een

schijnlijk ligt juist daar precies de reden.

glazen pot of glas geserveerd, is een geliefd

De freakshake is het tegenovergestelde

object voor foto’s, die op social media worden

van gezond. Zó over de top, dat het bijna

gepost. Het is een lust voor het oog en een

niet meer te eten is. Een uitvergrote zonde.

feestje om te delen. Maar eerlijk is eerlijk,

Maar soms is het gewoon heel lekker om

gezond is de freakshake natuurlijk niet.

even volkomen tegendraads te zijn!

De allereerste ijssalon van Europa opende haar deuren niet in Italië, maar in Parijs! Wel was de
eigenaar een Siciliaan: Francesco Procopio dei Coltelli. Deze Franse ijssalon bestaat nog steeds.
Hoewel Il Procope nu een restaurant is, kun je er namelijk nog altijd een ijsje bestellen. In Il Procope
konden voor het eerst ‘gewone’ mensen kennismaken met ijs. Maar onder Francesco’s klanten
zouden zich ook beroemdheden als Benjamin Franklin en Victor Hugo hebben bevonden.
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Brooden banketbakkers
zijn lekker
bezig!

n
e
m
r
e
h
c
s
e
d
r
e
t
h
c
A
WIE DE POPULAIRE PROGRAMMA’S OVER BROOD EN BANKET OP TELEVISIE
ZIET, LOOPT VAAK HET WATER IN DE MOND. HOE HEERLIJK MOET HET ZIJN OM
DE HELE DAG BEZIG TE ZIJN MET TAARTEN MAKEN OF BROODJES BAKKEN!
DAT VINDT JOUW AMBACHTELIJKE BAKKER NATUURLIJK ÓÓK. MAAR ER KOMT
WEL IETS MEER BIJ KIJKEN DAN JE SOMS ZOU DENKEN…
Broodbakkers hebben een bijzondere kijk

wordt gekeken, gevoeld, geroken en beoor-

Het bakkersvak is een creatief ambacht:

op de wereld. Ze zien deze namelijk meestal

deeld of het deeg de juiste kwaliteit heeft.

rijk aan tradities, maar tegelijkertijd

als de meeste mensen nog liggen te slapen.

Wanneer aan alle kwaliteitseisen is voldaan,

boordevol moderne technieken. Dankzij

Vroeg in de ochtend beginnen zij met het

gaat het brood de oven in. Krokant gebakken

die technieken kunnen nachturen soms

afwegen van grondstoffen en het kneden

verspreidt het zijn heerlijke geur van

beperkt worden. Toch zijn de meeste bakkers

van de eerste degen. Brood bakken is voor

vers brood. Nadat het brood is afgekoeld,

voor dag en dauw voor je in de weer.

de ambachtelijke bakker beslist geen

wordt het in de winkel gepresenteerd,

Vers brood in de ochtend vraagt nu eenmaal

automatisme. Bij iedere stap in het proces

verpakt en gesneden. Klaar voor jou!

om werkzaamheden in de nacht.

43098 Magazine Bakwerk 20.indd 14

09-05-19 14:20

15
BAKWERK

Bakkers moeten
n bovendien sterk en
kzaamheden worden
ﬁt zijn. De werkzaamheden
erd en er moet nu en dan
staand uitgevoerd
etild. Ook hygiëne speelt
ﬂink worden getild.
een belangrijkee rol. Zo wordt de kwaliteit

Ook het plannen van de werkzaamheden

van producten gewaarborgd
gewaarborgd.

ee nauwkeurig werkje, omdat degen
is een
Een goede banketbakker heeft een groot

rijzen en dus niet te lang kunnen blijven

Banketbakkers

creatief vermogen nodig, om nieuwe

liggen. Nadat de producten zijn gebakken,

Gebak, koek en andere lekkernijen worden

zoetigheden te kunnen bedenken bij

decoreren, modelleren en snijden de bakkers

meestal in de loop van de ochtend gemaakt,

bijvoorbeeld feestdagen, actualiteiten of

deze. Ook zorgen zij voor de afwerking

wanneer het brood uit de ovens is. Vrijwel

jaargetijden. Om deze er goed en vooral

ervan en zorgen dat de producten klaar

alle banketbakkerijen hebben een warme en

ook hetzelfde te laten uitzien, is het

zijn voor transport of voor presentatie in

een koude kant, die als ruimtes van elkaar

bovendien belangrijk dat een banket-

de winkel. Als alles is gebakken en verwerkt,

zijn afgescheiden. In de warme ruimte staat

bakker nauwkeurig en gedisciplineerd

zijn bakkers ten slotte ook verantwoordelijk

de oven, waarin hartige snacks, taarten-

te werk gaat. Hij mag dus best een beetje

voor het onderhoud en schoonmaken van

bodems en andere lekkernijen worden

perfectionistisch zijn.

de werkruimtes en machines.

het gebak afgewerkt met fruit, crème,

Allround

Voeden, verrassen, verwennen

(slag)room, bavaroise of chocolade.

Een bakker werkt voornamelijk achter de

Omdat iedere ambachtelijke bakker met

Sommige banketbakkerijen hebben

schermen. Hij bereidt de werkzaamheden

zijn eigen recepturen, grondstoffen en

daarnaast nog een aparte ruimte voor de

voor, verzamelt en verwerkt de ingrediënten

bereidingswijzen werkt, is elke bakker

chocolaterie: deze vraagt om nog weer

en plant de werkzaamheden. Al met al moet

uniek. Ieder assortiment is anders en zeer

een andere, speciﬁeke en vooral stabiele

hij zeer nauwkeurig te werk gaan. Ieder

uitgebreid. Eén ding hebben bakkers wel

temperatuur. Banketbakkers beginnen

recept vraagt om een speciﬁeke, zorgvuldig

gemeen: ze willen je voeden, verrassen en

weliswaar niet zo vroeg als hun collega’s in

afgemeten hoeveelheid ingrediënten.

verwennen. Iedere dag opnieuw!

gebakken. In het koude gedeelte wordt

de broodbakkerij, maar moeten nog altijd
vroeg uit de veren. De meesten van hen
beginnen rond zes uur in de ochtend, in
het weekend soms nog een uurtje eerder.
Sommige banketbakkers werken in een
patisserie: een bakkerij die zich helemaal
heeft gespecialiseerd in gebak en taarten.
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OOK BAKKER WORDEN?
Lijkt het je leuk om bakker te worden? ROC’s in jouw omgeving bieden een volwaardige opleiding
aan tot brood- of banketbakker op verschillende niveaus. Ook het Bakery Institute in Zaandam biedt
allerhande cursussen aan op elk niveau. Of je nou al een professionele bakker bent, een carrièreswitcher
wilt worden of een ambitieuze thuisbakker bent: er is aanbod voor iedereen die van bakken houdt!
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Wat vind jij?
OP DE FACEBOOKPAGINA VAN UW AMBACHTELIJKE BAKKER INFORMEREN WE
REGELMATIG NAAR JOUW VOORKEUREN. WELK FRUITTAARTJE VAN JE BAKKER HEEFT
JOUW VOORKEUR? EET JIJ AMBACHTELIJK SCHEPIJS HET LIEFST UIT EEN HOORNTJE OF
UIT EEN BAKJE? EN WELK KRACHTVOER KIES JIJ VOORDAT JE GAAT TRAINEN?
EEN GREEP UIT DE PEILINGEN VAN AFGELOPEN WEKEN.

ZOMER
Banket/
zomerfruit

Op een mooie zomerdag
ga jij het liefst…

Zomervakantie
Wist je dat een kaiserbroodje oorspronkelijk
uit Duitsland komt en een ciabatta uit Italië?
Welk buitenlands brood vind jij lekkerder?

Welk fruittaartje van de
ambachtelijke bakker kies jij?
Frambozentaart

57%

Sinaasappeltaart

43%

44%
56%

56%

44%

Duits
kaiserbroodje

Italiaanse
ciabatta

Picknicken

Barbecueën

ZOMER

SPORT

Hoe eet jij ambachtelijk schepijs het liefst?

Wat is jouw krachtvoer
voor een pittige workout

67%
33%
Kwark met muesli

Een boterham
met kaas

27%

73%

Ontbijt op bed

Brunch aan tafel

Vaderdag
Waarmee maak jij je vader blij op Vaderdag?

53%
47%

Met hoorntje

Zonder hoorntje

Wil je ook meepraten over je favoriete producten van de
ambachtelĳke bakker? Volg ons dan op www.facebook.com/uwambachtelĳkebakker
of www.instagram.com/uwambachtelĳkebakker

Dit magazine wordt je aangeboden door
je ambachtelijke (banket)bakker
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