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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.

Ik ben dól op de maand december. Het begint al met de aankomst van Sinterklaas 
half november en eindigt pas na Oud en Nieuw, wanneer we hebben teruggeblikt 
op het afgelopen jaar en volop plannen hebben gedeeld voor het nieuwe jaar. 
Echt, de hele maand december vind ik één groot feest. De glimlach van mijn 
dochter rondom het Sinterklaasfeest, een tafel vol familie en lekker eten tijdens 
de Kerstdagen en een oudjaarsavond met dierbare vrienden: onbetaalbaar.  
Ik geniet daar intens van.

December staat met alle cadeautjes en bezoekjes bol van de gezelligheid.  
En daar hoort voor mij ook lekker eten bij. Gevuld speculaas en echte pepernoten 
van de ambachtelijke bakker op 5 december, absoluut een kerststol op de 
 ontbijttafel tijdens de kerstdagen en een tafel vol oliebollen, appelbeignets en 
allemaal lekkere broodjes als we het jaar uitluiden. Maar december draait 
 natuurlijk niet alleen om eten. Het gaat er vooral om dat we dat eten in alle 
rust kunnen en mogen delen met ons gezin, familieleden en dierbare vrienden.  
Tijdens het kerstdiner verzorgt ieder van ons een gerecht, zodat we uiteindelijk 
allemaal samen aan tafel kunnen zitten. Want daar gaat het toch om: het glas 
kunnen heffen met je geliefden, waarderen dat de ander er is.

Ik wens iedereen een héérlijke decembermaand!

Sfeervolle groeten,

COLOFON
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Eetbare letters van koek of deeg bestaan  

al sinds de Middeleeuwen. Kinderen in 

kloosters leerden op deze manier het 

 alfabet kennen. Presteerden ze goed in de 

taalles, dan mochten ze als beloning een 

letter opeten. In de negentiende eeuw 

werden cadeaus van Sinterklaas voor 

 kinderen vaak bedekt met een laken met 

daarop de van brooddeeg gemaakte begin

letter van de voornaam van het kind. 

De chocoladeletter is in Nederland ontstaan 

rond 1900. Voor die tijd was chocolade nog 

echt een luxeproduct. Cacaobonen waren 

kostbaar en er was nog geen goede manier 

ontdekt om deze cacaobonen te verwerken. 

Melkchocolade
Het merendeel van de chocoladeletters  

in ons land wordt gemaakt van melk

chocolade, die minstens 34% cacaopoeder 

moet bevatten. Tijdens de bereiding van 

chocoladeletters wordt melkchocolade 

verwarmd tot een temperatuur van 46°C 

en vervolgens teruggekoeld tot een 

 temperatuur van 31,5°C. Zo worden de 

kristallen geoptimaliseerd, wat de uit

eindelijke letters een mooi, glanzend 

 uiterlijk geeft. Als de chocolade te warm 

is, zorgt dit voor een witte uitslag. Voor 

pure en witte chocolade gelden andere 

temperaturen.

Vroeger werden chocoladeletters in ijzeren 

vormen gegoten, tegenwoordig zijn die 

vormen allemaal van kunststof. Iedere 

banketbakker of chocolatier kan zijn 

 chocoladeproducten een unieke smaak 

 geven door de keuze voor de cacaobonen, 

door de verhouding tussen de verschillende 

ingrediënten en door eventuele toevoegingen. 

Zo blijven de letters van iedere (banket)

bakker uniek. En is het dus de moeite 

waard om er meer dan een te proberen!

Lekkere letters!

PURE, MELK- OF WITTE CHOCOLADE IN  ZESENTWINTIG  
VERSCHILLENDE VORMEN MET VULLINGEN ALS HELE HAZELNOTEN  
OF PRALINÉ, DECORATIES IN DE VORM VAN  NOTEN, SPUITCHOCOLADE  
OF MARSEPEIN EN DAT ALLES IN DIVERSE FORMATEN. MET CHOCOLADE-
LETTERS KAN JE (BANKET)BAKKER EINDELOOS VARIËREN!

Heet je toevallig Inge in plaats van  Merel? 
Geeft niets! Je banketbakker maakt iedere 

chocoladeletter even zwaar.

Wil jij weten hoe  
de ambachtelijke bakker 
 chocoladeletters maakt?  

Bekijk dan dit filmpje!
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ROOMBOTER AMANDELSTAVEN WORDEN GEMAAKT VAN BLADERDEEG EN  
GEVULD MET AMANDELSPIJS. ZE WORDEN OOK WEL BOTERLETTERS GENOEMD, 

WANNEER HET BLADERDEEG UITSLUITEND MET ROOMBOTER IS BEREID. 

Roomboter amandelstaven eten we vooral 

rondom Sinterklaas en Kerst. In de tijd 

van Sinterklaas hebben de boterletters  

de vorm van een letter S, O of M (of op de 

kop gezien een W). Is het product recht  

en langwerpig, dan spreken we van een 

boterstaaf. Rondom de kersttijd worden  

ze meestal opgemaakt als (kerst)krans.

De vorm in letters heeft net als de choco

ladeletter van origine een educatieve 

 achtergrond. De keuze voor de letters die 

vandaag de dag worden gebakken, heeft 

vooral een baktechnische achtergrond. 

 Alleen letters die bestaan uit één vloeiende 

lijn blijven gegarandeerd heel tijdens  

het bakken. Letters met tussenstreepjes 

vallen hierdoor af, want die blijven niet 

vastzitten. Sommige letters, zoals de L, 
 bestaan weliswaar uit één lijn maar worden 

toch niet vaak gemaakt. Dit komt omdat ze 

een doos niet goed opvullen en het risico op 

breuk tijdens transport daardoor groot is.

Bladerdeeg
Bladerdeeg is een zogenaamd korstdeeg. 

Volgens de overlevering is het ooit bij toeval 

ontstaan. Pasteibakker Claude Lorraine 

vergat op een dag boter in zijn deeg te ver

werken en besloot, om toch tot een goed 

product te komen, op het allerlaatst de 

 boter zodanig door het deeg heen te vouwen 

dat de boter niet meer te zien was. Tot zijn 

verbazing ontstond er op deze manier een 

veel brosser en luchtiger product dan hij 

gewend was. Lorraine wordt tot op de dag 

van vandaag beschouwd als de uitvinder 

van bladerdeeg. 

Amandelspijs
Natuurlijk is ook de kwaliteit van het 

amandelspijs van belang voor de smaak 

van een boterletter. De verhouding tussen 

het aantal delen amandelen en het aantal 

delen suiker bepaalt de kwaliteit. Hoe 

meer amandelen, hoe beter de amandel

spijs. Ook de kwaliteit van de amandelen 

is hierop van invloed.

Oh, kom er eens kijken…
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Je ambachtelijke bakker gebruikt voor het maken van 

 boterstaven altijd roomboter bladerdeeg. Wanneer de 

 laagjes in het bladerdeeg goed worden opgebouwd,  

vindt er tijdens het bakproces een opwaartse werking plaats. 

Hierdoor krijgt het deeg zijn bladerende eigenschappen en 

komt de volle smaak van roomboter goed naar voren. 

Een ambachtelijke bakker gebruikt alleen amandelspijs. Daarom heten zijn 

staven ook roomboter amandelstaven. Het product dat in de volksmond 

een ‘banketstaaf’ of ‘banketletter’ wordt genoemd, is vaak niet van de 

beste ingrediënten gemaakt. Soms zitten daar zelfs witte bonen door de 

vulling. Daarvoor hoef je bij een ambachtelijke bakker nooit bang te zijn!

De (banket)bakker zorgt ervoor dat er mooie, rechte 

spijspillen worden gedraaid van de allerbeste kwaliteit.

Ook het roomboter bladerdeeg wordt in rechte stukken 

gesneden met behulp van wieltjes. De bakker kan deze 

wieltjes zelf instellen op de door hem gewenste grootte.

De amandelspijs wordt met de hand in bladerdeeg 

gerold en zorgvuldig dichtgemaakt. Ook rolt de 

bakker de staaf nog even goed heen en weer om 

ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk lucht tussen 

het korstdeeg en de amandelspijs zit. Zo krijg je 

een goed gevulde amandelstaaf.

Boterstaven worden circa 25 minuten  

op 210°C in de oven gebakken. 

Voordat de amandelstaven de oven ingaan, 

worden ze ingestreken met eigeel. Zo krijgen ze 

tijdens het bakken een mooie glans.

Als de staven uit de oven komen, zijn ze klaar  

om op te eten. Het is moeilijk om daar nog  eventjes mee te wachten,  

maar wees wel voorzichtig: het amandelspijs kan gloeiend heet zijn! 
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Wil jij weten hoe  
je bakker roomboter 

 amandelstaven maakt?  
Bekijk dan dit filmpje!
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Pepernoten worden gemaakt van hetzelfde 

deeg als taaitaai. Het deeg wordt bereid 

van roggemeel en vermengd met een beetje 

anijs. Het resultaat is een vierkant dobbel

steentje van peperkoek met een anijsachtige 

smaak. Pepernoten zijn niet hetzelfde als 

de tegenwoordig eigenlijk meer gangbare 

kruidnoten. Kruidnoten zijn de brosse 

 variant, gemaakt met speculaaskruiden.

Pepernoten worden al eeuwenlang gebakken, 

maar waren oorspronkelijk een vrij 

 exclusieve traktatie. De specerijen die 

hiervoor werden gebruikt, zoals peper en 

honing, waren namelijk zeer kostbaar. 

Door toedoen van de Verenigde OostIndische 

Compagnie (VOC) werden vanaf de zeven

tiende eeuw specerijen als peper, noot

muskaat, kaneel, gember en kruidnagels 

steeds meer gemeengoed in Nederland. In 

die periode ontstonden ook de speculaas

kruiden. Sinds de negentiende eeuw staan 

er recepten voor kruidnoten in recepten

boeken. En waarom deze nou zo hard 

zijn? Dan kun je er tenminste goed mee 

rondstrooien!

Pepernoten of kruidnoten?

ZE KOMEN DOOR DE FANATIEKE HANDEN 
VAN PIETEN KEIHARD TEGEN JE HOOFD 
OF LIGGEN VERTRAPT IN KRUIMELS OP  
DE VLOER. TOCH BLIJVEN WE ERVAN 
 GENIETEN: KRUIDNOTEN! NET ALS 
 CHOCOLADELETTERS EN PEPERNOTEN 
ZIJN ZE ONLOSMAKELIJK VERBONDEN 
MET ONS SINTERKLAASFEEST.

KRUIDNOTEN  
UIT EIGEN KEUKEN
Zelf kruidnoten maken is niet moeilijk! 

Gebruik bijvoorbeeld onderstaand recept 

voor een flinke pot vol.

Ingrediënten
250 gram zelfrijzend bakmeel

125 gram donkerbruine basterdsuiker

100 gram koude, harde boter

6 eetlepels melk

4 theelepels speculaaskruiden

snuf zout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175 °C. Meng 

het bakmeel met de suiker, de speculaas-

kruiden en het zout. Snijd de koude boter 

in blokjes en voeg dit samen met de melk 

bij de droge ingrediënten. Kneed er snel 

(eventueel met een keukenmachine) een 

samenhangend deeg van. Bekleed een 

bakplaat met bakpapier. Maak balletjes 

van het deeg ter grootte van een knikker 

en verdeel deze over de bakplaat. Bak de 

kruidnoten in ongeveer 25 minuten af in 

de oven. In een afgesloten trommel kun je 

ze enkele dagen bewaren.

Kruidnoten  bevatten 110 calorieën 
per 25 gram. Dit zijn 

ongeveer 15 tot 20 kruidnoten.

Het strooien van pepernoten is een 

 symbool van vruchtbaarheid. Het verwijst 

naar de boer die zijn akker met zaad 

 bestrooit. Het is te vergelijken met het 

strooien van rijst of confetti op een bruiloft.

Strooigoed
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De prachtige taarten van je (banket)bakker 

zijn een feest voor ieder verwenmoment. 

Iedere bakker kan een bestelling op maat 

maken: voor het aantal personen dat je 

wilt, in de smaken van je voorkeur en met 

het uiterlijk naar jouw wensen. Zo’n taart 

is natuurlijk een heerlijke traktatie voor 

bij de koffie. Maar hij kan ook zeker als 

dessert worden gepresenteerd. Snijd de 

met zorg ontworpen taarten van je  

bakker nooit in je eentje in de keuken 

aan, maar presenteer het gebak in zijn 

 geheel op een mooie etagère of een groot 

bord en laat je gasten getuige zijn van de 

onthulling van de vulling.

Desserts in glas
Een (banket)bakker maakt meer dan taar

ten alleen. Diverse patissiers in Nederland 

 bereiden ook hun eigen bavaroises, 

 chipolata of puddingen en verkopen deze 

vanuit de koeling of vriezer. Vaak zijn ze 

al mooi opgemaakt in een vorm, maar 

 natuurlijk kun je er ook je eigen draai  

aan geven met bijvoorbeeld de toevoeging 

van vers fruit, chocolade of slagroom.

Ook maken steeds meer (banket)bakkers 

prachtige desserts in glas. Deze hoef je 

 alleen nog maar op een feestelijk bordje 

met bijpassend bestek te zetten om een 

verpletterende indruk op je tafelgenoten 

te maken. Zie je de desserts in glas niet 

in de vitrine van je bakker staan, maar 

heb je hiervoor wel belangstelling?  

 Overleg dan met je bakker of hij zoiets 

voor je wil maken. Een ambachtelijke 

 vakman kan snel schakelen en producten 

op maat maken, helemaal naar jouw  

wens en smaak. En calorieën tellen doen 

we volgend jaar wel weer…

Decemberdesserts
EEN UITGEBREID ONTBIJT, EEN FEESTELIJKE LUNCH, HAPJES VOOR BIJ DE  

BORREL EN EEN DINER VAN MEERDERE GANGEN. DE FEESTDAGEN VRAGEN OM 
VEEL INSPIRATIE EN INZET IN DE KEUKEN. MAAK HET JEZELF VOOR DE ALLERLAATSTE 

GANG GEMAKKELIJK EN KIES VOOR EEN DESSERT VAN JE (BANKET)BAKKER.

IJSTAARTEN
Omdat ijs een product is dat dicht bij het 

bakkersvak ligt, zijn er diverse (banket-)

bakkers die in de zomer hun zelfgedraaide 

ijs verkopen. Sommige bakkers zwengelen 

ook in december de ijsmachines aan en 

maken voor de feestdagen de mooiste 

ijstaarten. Informeer ernaar bij je (banket-)

bakker of ijsbereider.
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STOLLEN HOREN BIJ ONS KERSTFEEST, ZOALS OLIEBOLLEN BIJ DE  
JAARWISSELING. VOLGENS SOMMIGEN STELT DE VORM VAN HET KERSTBROOD 

VAN ORIGINE EEN IN DOEKEN GEWIKKELD KERSTKIND VOOR. WIJ PEUTEREN 
GRAAG EERST DE AMANDELSPIJS UIT HET MIDDEN EN SMEREN DEZE VERVOLGENS 

OVER HET HELE SNEETJE UIT MET EEN LEKKER DIKKE LAAG ROOMBOTER. 

Een kerststol is van origine een Duits luxe 

brood, ook wel Weihnachtsstollen of 

Christstollen genoemd. Het is een krenten 

brood dat rijk is gevuld met gedroogd 

fruit, noten, roomboter en amandelspijs. 

De ambachtelijke bakker begint al ruim 

voor december met het maken van zijn 

kerststollen. Het brood wordt namelijk 

het lekkerst als het enkele weken op 

smaak komt, doordat de ingrediënten dan 

goed op elkaar inwerken. Het beste wordt 

het tijdens dit rijpingsproces bewaard op 

een iets gekoelde plek in een theedoek. 

Specerijen
Een goede kerststol is te herkennen aan 

een lekker frisse smaak van boter, citroen 

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 kruidnagel

poeder. Door de samenstelling van het 

deeg met dergelijke ingrediënten weten 

we dat de kerststol een lange historie 

kent. Het vruchtenbrood bestaat al sinds 

kruisridders zo’n 650 jaar geleden 

 specerijen als oranjesnippers, sukade en 

amandelen uit verre landen meenamen. 

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 schuilt dus in de juiste 

ingrediënten én in de behandeling daarvan. 

Vakmanschap is een voorwaarde!

 
IS EEN  

VOORWAARDE
Kerststol op het menu
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Een kerststol is feitelijk hetzelfde als een 

paasbrood. De afwerking van een kerststol 

of een  paasstol kent echter wel verschillen. 

Een kerststol wordt traditiegetrouw met 

poedersuiker  bestrooid en een paasstol 

wordt bijvoorbeeld met geel fondant 

 bestreken en eventueel met  pastelkleurig 

strooisel afwerkt om het voorjaar te 

 benadrukken. Een kerststol wordt soms 

ook  anders gevouwen dan een paasbrood. 

Het deeg van een stol wordt gemaakt van bloem, zout, 

 water en gist. De bakker maakt op zijn werkbank eerst een 

dijk van bloem met zout en giet hier vervolgens het water 

bij. Nu kunnen de grondstoffen gemengd gaan worden.
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Zodra de bakker bloem, zout  

en water goed met elkaar heeft 

vermengd, voegt hij gist toe.  

Gist zorgt ervoor dat deeg  

gaat  rijzen, zodat er uiteindelijk 

een luchtig brood ontstaat.

Zelf zien hoe je  
ambachtelijke bakker  
kerststollen bereid?  

Bekijk dan dit filmpje!

Als laatste voegt de bakker krenten en rozijnen toe aan het deeg. 

Deze zijn geweekt ofwel geweld, wat  betekent dat ze eerst in lauw 

water zijn ondergedompeld. Het is afhankelijk van de grootte hoe 

lang ze onder  water blijven staan: meestal tien tot vijftien minuten. 

Hierna worden ze afgespoeld met water en gedroogd.
De bakker steekt de deegstukken per stol af. Een ambachtelijke bakker zit 

 tijdens het afsteken vaak hooguit een paar gram naast het beoogde gewicht. 

Ook dat is zijn vakmanschap! Hij maakt zijn stollen vaak in  verschillende 

 formaten. Een grote kerststol weegt dikwijls een kilo.

Het deeg van kerststollen kent een voorrijs 

en een narijs. Nadat de deegstukken in het 

gewenste gewicht op de plaat liggen, krijgen 

ze in de rijskast van de bakkerij een voorrijs 

van circa twintig minuten. Hierna wordt  

het deeg opnieuw gemodelleerd en gaat 

nogmaals vijftien minuten de rijskast in. 

Na de voorrijs wordt het deeg van de stol  uitgerold 

op de werkbank en voorzien van een ‘pil’ amandel-

spijs. Bij de ambachtelijke bakker is dit natuurlijk 

amandelspijs van de beste amandelen. Hierna moet 

het deeg nogmaals de rijskast in. We spreken nu van 

een narijs. Deze duurt ongeveer vijftien minuten.

De gebakken kerststollen  worden 

afgestreken met  geklaarde 

 roomboter. Dit  betekent dat de 

 boter is  verwarmd in een schaal, 

die in een pan warm water hangt. 

Door de stollen hiermee in te 

 strijken,  krijgen ze een mooie glans.

Kerststollen worden gebakken op 210°C. 

Hoe lang ze worden gebakken, is afhankelijk 

van de grootte. Een grote stol ligt ongeveer 

veertig minuten in de oven.
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NIET MET VOLLE MOND PRATEN, NOOIT TEVEEL OPSCHEPPEN EN GEEN ETEN 
OP JE BORD PRAKKEN. DE MEEST ALGEMENE REGELS OM JE FATSOENLIJK TE 
KUNNEN GEDRAGEN TIJDENS EEN LUNCH OF DINER ZIJN BIJ IEDEREEN WEL 
BEKEND. MAAR WELK BESTEK GEBRUIK JE NU ALS EERSTE? EN HOE BESMEER 
JE EEN AANGEBODEN BROODJE ZOALS HET HOORT?

Een mooi gedekte tafel met een heleboel 

 bestek of glaswerk kan er imponerend  uitzien 

en wellicht je animo om aan tafel te gaan 

verminderen. Toch zijn goede  tafelmanieren 

minder ingewikkeld dan je denkt. Zorg in 

ieder geval voor een  actieve houding aan tafel 

en ga rechtop zitten. Als je niet eet, houd 

dan je handen op je schoot of met je polsen 

op de rand van de tafel. Ellebogen mogen 

nooit tijdens het eten op tafel verschijnen. 

Je kunt ze hooguit op tafel plaatsen tussen 

de gangen door, als de borden zijn opgehaald. 

Hoe heurt het 
eigenlijk?

NETJES AAN TAFEL
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De volgorde van het bestek is logisch.  

Je begint altijd met het bestek dat aan de 

buitenkant ligt en je werkt per gang of 

 gerecht naar binnen toe. Wat wijnglazen 

betreft begin je met het glas dat het 

dichtst bij je staat. Rode wijn wordt 

 geserveerd in een glas met een ronde bol 

en een korte steel. Je houdt het glas vast 

aan de steel zodat je hand de wijn niet 

verwarmt. Rode wijn wordt geserveerd  

op kamer temperatuur. Witte wijn wordt 

in een  groter glas geserveerd met een 

 langere steel. Houd dit glas, zoals met  

alle gekoelde wijnen, aan de onderkant 

van de steel vast. 

Brood
Breek het brood dat aan tafel wordt 

 geserveerd met je handen en niet met je 

mes. Breek een stukje van het brood af  

en doe hier wat boter op. Besmeer niet 

een hele snee brood tegelijk met boter.  

Je kunt een stukje brood ook aan je vork 

prikken om er wat saus of jus mee op te 

nemen. Houd het brood daarvoor echter 

niet in je handen. Als je ergens niet bij kunt, 

vraag dan of het kan worden doorgegeven.

Als er een botermes bij het boterschaaltje 

ligt, gebruik je dat om boter mee naar je 

(brood)bordje te transporteren. Het brood

bordje staat links van je bord, naast de 

vorken. Gebruik het botermesje nooit om 

je brood mee te besmeren. Ligt er geen mes 

bij het boterschaaltje, dan gebruik je je eigen 

botermesje. Dit ligt ofwel  diagonaal op je 

(brood)bordje of het is het uiterste mes links. 

Worden de  volgende gangen uitgeserveerd? 

Voeg hieraan geen zout, peper of een saus 

toe voordat je het hebt geproefd.

Uitgegeten
Ben je uitgegeten? Duw het bord niet van 

je af en ga geen servies opstapelen. Leg het 

WARS VAN ETIQUETTE
Soms word je na het hoofdgerecht een vingerkommetje aangeboden. Doop de vingers van  

één hand in de schaal en droog ze af aan het servet dat op je schoot blijft. Doe hetzelfde met  

de andere hand. Er kan een bloem of schijfje citroen in het kommetje liggen: die laat je gewoon 

liggen. Beroemd is de anekdote over koningin Wilhelmina, die in 1900 de bejaarde president 

Paul Kruger uit Zuid-Afrika op haar paleis ontving. Tijdens het staatsdiner zag de eenvoudige, 

 onontwikkelde boerenpresident een zilveren vingerkommetje aan voor een drinkbeker en zette 

het aan zijn mond. Wilhelmina bemerkte het gegniffel aan tafel en schafte met een vorstelijk 

 gebaar de overtreden etiquetteregel tijdelijk af. Ze redde haar gast uit zijn verlegenheid door 

eveneens haar vingerkommetje te heffen en daarmee Paul Kruger toe te drinken. Het werd ineens 

doodstil aan tafel – en alle andere gasten volgden het voorbeeld van de koningin.

bestek aan de rand van je bord en laat dit 

niet in een kom of kopje staan. Leg mes en 

vork in de ‘tien over vier’positie, met het 

mes aan de buitenkant en de vork aan de 

binnenkant. Je kunt het bestek ook naast 

elkaar in het midden van je bord leggen: de 

vork met de tanden naar beneden en het mes 

rechts, met de snijkant naar de vork toe.

Ben je aan tafel echt even de draad kwijt voor 

wat betreft de juiste manieren? Observeer 

dan je tafelgenoten en volg hun voorbeeld. 

Eet smakelijk en geniet van de maaltijd!
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OVER DE GRENS
VEEL GEWOONTES EN GEBRUIKEN RONDOM DE FEESTDAGEN ZIJN VERBONDEN  

MET ETEN EN DRINKEN. DE AMBACHTELIJKE BAKKER SPEELT HIERBIJ IN NEDERLAND 
EEN GROTE ROL. DENK MAAR EENS AAN ALLE PEPERNOTEN, SPECULAAS, 

 CHOCOLADELETTERS, TAAITAAI, MARSEPEIN, ROOMBOTER AMANDELSTAVEN, 
 KERSTKRANSEN, KERSTSTOLLEN, OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS DIE HIJ IN 

 DECEMBER MAAKT. HOE IS DAT EIGENLIJK IN ANDERE LANDEN?

Gingerbread
Kruidig ‘gingerbread’, bij ons ook wel peperkoek genoemd, is in Engeland en Amerika de 

ultieme kersttraktatie. De koek wordt gemaakt met gember en in plaats van suiker wordt 

vaak honing toegevoegd. De koek kan redelijk zacht zijn, maar ook de structuur van een 

biscuit hebben. In dat geval is de koek vaak vormgegeven als poppetje: de ‘gingerbread man’. 

Het verhaal gaat dat gingerbread is geïntroduceerd sinds de gebroeders Grimm aan  

het begin van de negentiende eeuw het sprookje over Hans en Grietje aan de wereld 

toevertrouwden. Hans en Grietje vonden in het bos een huisje, dat was gemaakt van brood 

en suikerwerk. Hierop zou het gingerbread zijn geïnspireerd. Duitse bakkers begonnen 

huisjes van ‘Lebkuchen’ te bakken en huurden kunstenaars in om deze te decoreren.  

In Amerika worden rondom de kerstperiode nog altijd veel koekhuisjes gemaakt.  

Ook worden ‘gingerbread man’ gebruikt om als decoratie in de kerstboom te hangen.

Christmas pudding
In Ierland beginnen de voorbereidingen voor de 

feestdagen al op de laatste zondag van november. 

Op deze dag wordt de legendarische kerst-

pudding gemaakt, die vervolgens kan rijpen tot 

kerstavond. Met kerst plaatsen Ieren kaarsen voor  

de ramen om de kerstman naar de lekkernijen te 

lokken, die voor hem staan uitgestald. Na een 

Guinness, een sigaar, een kerstpudding en een 

wortel voor zijn rendier kan hij zijn tocht hervatten.

Kerstklassiekers
12



Zuurstokken
Rondom kerst zie je in Engelstalige landen 

 regelmatig witte zuurstokken omslingerd met 

rode strepen hangen. Je kunt ze in de 

 kerstboom hangen of natuurlijk gelijk opeten. 

Wat weinig mensen weten, is dat deze 

 zuurstokken een diepere  betekenis hebben. 

Ruim twee eeuwen geleden leefde er in 

 Amerika een snoepmaker, die snoepgoed van 

betekenis wilde maken. Hij maakte 

 zuurstokken in de vorm van een (herders)staf: 

 omgekeerd de letter J van Jezus. Deze staf is 

 gemaakt van keihard, zuiver wit snoepgoed. 

De hardheid verwijst naar de rots die Jezus is en 

waarop je kunt bouwen. De witheid verwijst 

naar het zuivere leven van Jezus, zonder enige 

zonde. De dunne rode strepen op het snoep-

goed staan voor de striemen die Jezus ontving, 

door de slagen voordat hij werd gekruisigd. 

Ook staat het rood voor zijn bloed, waarmee 

hij ons zou hebben gereinigd van alle zonden. 

In het Engels zijn er vele gedichtjes bij deze 

lekkernij gemaakt, zoals deze:

Look at the Candy Cane. What do you see?
Stripes that are red. Like the blood shed for me
White is for my Savior. Who’s sinless and pure!

“J” is for Jesus My Lord, that’s for sure!
Turn it around. And a staff you will see
Jesus my shepherd. Was born for Me!

Fastfood
In Japan kent men een bijzondere traditie 

rondom de kerstdagen. Mensen trekken 

er daar massaal op uit om naar Kentucky 

Fried Chicken te gaan. De fastfoodketen 

verkoopt in Japan meer dan 240.000 

 buckets kip op Eerste Kerstdag en verdient 

rondom deze dagen vijf- tot tienmaal 

 zoveel als in een gewone maand. Tok tok!

Gestoofde pap
In kerststallen in Noorwegen wordt door de 

plaatselijk bevolking vaak een pot met vers 

gestoofde pap neergezet. Hun bedoeling is 

hiermee ‘Julenissen’, de Noorse kerstdwerg 

die de stal bewoont, tevreden te stellen. Als 

de pap vergeten wordt of niet lekker smaakt, 

kan de dwerg het komende jaar voor een 

slechte oogst en ziek vee zorgen. Nadat de 

kerstdwerg van de pap heeft geproefd, vallen 

de Noren er zelf op aan. Degene die de  

in de pap verstopte amandel vindt, krijgt een 

geluksvarken van marsepein.

Poffertjes en bier
In Denemarken eet men rondom kerst veel,  

vaak  zelf gebakken, zoetigheden en puddingen.   

Bleskiver  bijvoorbeeld zijn populair: een soort poffertjes. 

Ook de  alcoholische versnaperingen vloeien rijkelijk.  

Rond kerst wordt een speciaal bier met de naam  

Julebryg gebrouwen. Dit wordt traditioneel op de  

eerste vrijdag van november, J-dag genoemd, om  

precies negen uur ‘s avonds in kroegen door heel 

 Denemarken uitgeleverd. Een geliefde drank in de 

 kerstperiode is ook Gløgg: warme rode wijn, waaraan 

 rozijnen, kaneelstokjes en kruidnagels zijn toegevoegd.

Kerstklassiekers

In Portugal kent men overigens een soort-

gelijk gebruik. Hier is een familielid rond kerst 

verantwoordelijk voor de aanschaf van een 

 zogenaamde ‘Bolo Rei’-cake, een koningscake, 

waarin een boon is meegebakken. De cake 

wordt gezamenlijk opgegeten en degene die de 

boon vindt, is het jaar daarna verantwoordelijk 

voor de aanschaf van de cake.
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DE FEESTDAGEN IN DECEMBER STAAN VAAK BOL VAN LEKKERNIJEN. EN JIJ DUS OOK! 
KIES DAAROM EENS VOOR MINI-GERECHTJES: LEUK OM TE SERVEREN, MEER OM  

VAN TE PROEVEN, MINDER ZWAAR OP DE MAAG. VOOR VEEL VAN DEZE GERECHTJES 
KUN JE BOVENDIEN DE RESTJES VAN EEN LUNCH OF DINER GEBRUIKEN.  

JE PRESENTEERT ZE TIJDENS LUNCH, BORREL OF EEN KLEIN DINER. EET SMAKELIJK!

Ingrediënten (20-40 stuks):

10 sneetjes wit of  
bruin casinobrood

1 stengel bleekselderij

een kwart rode paprika

3 eetlepels yogonaise

1 eetlepel bieslook,  
fijngeknipt

2 theelepels  
Mexicaanse kruiden

100 gram geraspte  
elegen kaas

Bereidingswijze:

Snijd de bleekselderijstengel en 

paprika in piepkleine blokjes en 

schep ze met de yogonaise, 

 bieslook en Mexicaanse kruiden 

door de kaas. Strijk deze salade 

uit over vijf sneetjes casinobrood 

en leg de andere sneetjes brood 

erop. Druk de sandwiches even 

goed aan en snijd ze diagonaal  

in vieren of eerst in kwarten en 

dan nog eens diagonaal door.

Minisandwiches met 
 kaassalade

DOE MIJ
MAAR MINI

Ingrediënten (12 stuks):

12 mini (afbak)broodjes

12 plakken ossenworst 

piccalilly 

1 rode ui, in dunne halve ringen 
gesneden

een kwart lollo bianco  
(of andere gewassen sla)

olijfolie om te bakken

Bereidingswijze:

Bak de broodjes af in de oven. 

Laat ze iets afkoelen en snijd ze 

in. Besmeer de helften allebei 

met een beetje piccalilly en beleg 

de onderkant met sla. Snijd de 

ossenworst in plakken van 3 cm 

dikte. Doe een beetje olijfolie in 

de pan (of gebruik een grill) en 

bak de ossenworst kort aan  

beide kanten totdat deze zijn 

dichtgeschroeid, maar het vlees 

nog rauw of medium (naar smaak) 

is van binnen. Leg de gebakken 

ossenworst op het broodje en 

beleg met de dun gesneden uien 

en het kapje brood.

Broodje met  
minihamburger 
van ossenworst
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Ingrediënten (12 stuks):

12 sneetjes oud witbrood

4 eieren

250 ml melk

24 cherrytomaatjes

100 gram hamblokjes

2 eetlepels Provençaalse kruiden

100 gram oude kaas

boter om in te vetten

Bereidingswijze:

Vet een muffinvorm in met boter. 

Verwarm de oven voor op 180°C. 

Snijd de korstjes van het witbrood 

en rol de broodjes plat met een 

deegroller. Vouw de broodjes in 

de muffinvorm. Klop de eieren los 

met de melk en de Provençaalse 

kruiden. Voeg peper en zout naar 

smaak toe. Halveer de cherry-

tomaatjes en verdeel samen met de 

hamblokjes over de broodbakjes. 

Bestrooi met de helft van de kaas. 

Verdeel het eiermengsel over de 

bakjes en bestrooi met de rest van 

de kaas. Zet 20 minuten in de oven.

Mini 
quiches  

van  
brood

Ingrediënten (12 stuks):

6 sneetjes Fries roggebrood

4 maatjesharingen, in miniblokjes

1 bosuitje, in smalle ringetjes  
of 1 eetlepel versgehakte bieslook

halve appel, grofgeraspt 

2 augurken, fijngesneden

1 eetlepel citroensap

1 eetlepel olijfolie

versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze:

Steek met een koekjessteker of 

borrelglas twaalf rondjes van  

3-4 cm uit het roggebrood.  

Meng de haringblokjes met 

bosui, appel, augurk citroensap, 

olijfolie en peper. Verdeel de 

 haringtartaar over de broodrondjes.

Ingrediënten (12 stuks):

6 sneetjes (oud) bruinbrood,  
in blokjes

250 ml tomatensap

3 eieren

3 eetlepels olijfolie

2-3 eetlepels platte peterselie, 
fijngehakt

3 plakjes achterham, in dunne 
reepjes

12 minibolletjes mozzarella

1 muffinvorm met 12 holtes 

12 papieren cakevormpjes

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Maal het bruinbrood met korst in 

de keukenmachine fijn. Voeg de 

eieren met het tomatensap en de 

olijfolie toe en meng alles al 

draaiend tot een glad beslag. 

Roer de peterselie en de reepjes 

ham erdoor en schep het beslag 

in de papieren vormpjes. Duw in 

elke muffin een mozzarellabolletje. 

Bak de muffins in de oven in  

25-30 minuten goudbruin en gaar.

Ingrediënten (4 stuks):

4 sneetjes casino brood

300 gram fetakaas 

50 gram zwarte olijven

2 teentjes knoflook

500 gram verse spinazie

2 dl olijfolie

 

Bereidingswijze:

Was en blancheer de spinazie, 

spoel deze koud en laat goed 

 uitlekken. Doe 200 gram feta, 

knoflook, olijfolie en spinazie in 

een blender en mix totdat er een 

zachte crème ontstaat. Verdeel 

de crème over de sneetjes brood 

en beleg met de extra feta en  

de zwarte olijven. Gratineer de 

minipizza’s gedurende ongeveer 

5 minuten. Tip: de spinazie- 

fetacrème smaakt ook heerlijk als 

smeerseltje op toast!

Roggebroodrondjes met 
 haringtartaar

Muffins  
met ham en mozzarella

Minipizza  
met  
spinazie 
fetacrème

Geen fan van haring?  
Vervang deze dan door gerookte 

paling en meng deze met fijn-
gehakte radijs, yoghurtdressing 

en een scheutje whisky of sherry.
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BAKKERS WERKEN VAAK ALS ANDERE MENSEN NOG SLAPEN. MAAR IN DE 
 AANLOOP NAAR DECEMBER LEIDEN ZE HELEMAAL EEN BIJZONDER LEVEN.  

ZE ZIJN KEIHARD AAN HET WERK ALS HUN FAMILIES EN VRIENDEN SINTERKLAAS-
AVOND VIEREN OF KERSTINKOPEN DOEN. EN IN DECEMBER HET HUIS GEZELLIG 
MAKEN ZIT ER NIET ALTIJD IN: IN SOMMIGE BEDRIJVEN STAAN DE BESTELLINGEN 

TOT IN DE WOONKAMER VAN DE BAKKER ZELF. ALLE HENS AAN DEK!

Topdrukte in de bakkerij

De maand december staat bol van de 

 specialiteiten in de ambachtelijke bakkerij. 

Rondom Sinterklaas maakt de bakker 

 peper en kruidnoten, talloze figuren van 

marsepein, (gevuld) speculaas, amandel

letters van roomboter, taaitaai en natuurlijk 

chocoladeletters. Hij begint op tijd met de 

productie ervan, maar veel producten zie 

je toch pas in de winkels verschijnen zodra 

Sinterklaas in het land is gearriveerd.  

De bakker wil deze specialiteiten graag 

écht speciaal houden: ze horen immers bij 

5 december en niet bij het gehele najaar.

Kerstkrans
Sinterklaas is nog maar net vertrokken, of 

de winkels en etalages van brood en banket

bakkerijen door heel Nederland worden in 

allerijl in kerstsfeer omgetoverd. Ook voor 

de kerstdagen heeft de ambachte lijke bakker 

zijn specialiteiten in huis. De boterletter 

wordt nu als kerstkrans vormgegeven en 

daarnaast worden er volop kerststollen 

 verkocht. Het assortiment taarten en gebak 

krijgt speciale kerstdecoraties en diverse 

bakkers presenteren desserts in glas of 

 bereiden pudding, chipolata en bavarois.

OPZIJ, 
OPZIJ, 

OPZIJ…!
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Oliebollen
Als heel Nederland op de bank ligt uit te 

buiken daags na Kerst, staan voor de bakker 

de misschien wel allerdrukste dagen van 

het jaar nog voor de deur. Er moeten 

 honderden, duizenden oliebollen en appel

beignets worden geproduceerd. Geen 

 gemakkelijk werkje en daarom oefent de 

bakker vaak al een beetje in de maanden 

ervoor. Wellicht heb je gemerkt dat je 

 bijvoorbeeld in het weekend al eens 

 oliebollen kon krijgen. Het betekent dat  

je bakker druk in de weer is met het 
 optimaliseren van zijn receptuur.  

Ook deze traktatie wil hij echter het liefst 

exclusief voor de jaarwisseling houden. 

Respect
Het is topdrukte in de bakkerij in december. 

Er wordt aan alle kanten beknibbeld op de 

nachtrust en alle verloven zijn ingetrokken. 

Zowel in de winkels als in de bakkerijen 

werkt iedereen keihard mee om aan alle 

vraag te voldoen. Het is aanpoten geblazen! 

Toch zullen veel bakkers en winkeldames 

zeggen dat zij december de leukste tijd van 

het jaar vinden in de bakkerij. Al die unieke 

specialiteiten zorgen er immers voor dat 

de bakker zijn vakmanschap kan tonen en 

de winkelmedewerkers hun allermooiste 

vitrines en etalages kunnen presenteren. 

Trots overheerst en vermoeidheid kennen 

ze niet. Maar respect verdienen ze wel!

OLIEBOLLENTEST ALGEMEEN DAGBLAD
Bakkers die hoge ogen gooien in de jaarlijkse oliebollentest van het Algemeen Dagblad,  

kunnen hun borst natmaken. Bij zo’n honderdvijftig verkooppunten in Nederland worden door 

anonieme inkopers tussen eind november en begin december oliebollen gekocht om te testen. 

Bakkers die graag aan de test willen deelnemen, sleutelen in de maanden ervoor in het diepste 

 geheim aan hun recepturen en bereidingswijze. Scoor je goed, dan ben je rondom Oud & Nieuw 

namelijk verzekerd van misschien wel meer klandizie dan je je kunt voorstellen. Liefhebbers  

van oliebollen rijden kilometers om voor bakkers die staan vermeld in de top tien en zijn bereid 

om hier uren in de rij te staan.

BESTELLIJSTEN
Veel bakkers werken rondom de feest-

dagen met bestellijsten, die je vaak al 

vanaf begin december op de website kunt 

vinden of in de winkel kunt meenemen. 

Op deze lijsten zie je niet alleen wat je 

bakker deze maand allemaal voor lekkers 

in de aanbieding heeft; het biedt ook de 

kans om verzekerd te zijn van de juiste 

producten op het juiste moment.  

Door te werken met bestellijsten kan de 

bakker zijn productie in deze dagen van 

topdrukte beter afstemmen op de vraag 

en hij hoeft niemand teleur te stellen.
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EEN GOEDE OLIEBOL BAKKEN IS NOG NIET ZO EENVOUDIG ALS  
HET LIJKT. ALLES DRAAIT OM EEN CONSTANTE BASIS VAN EEN BEPAALDE 

HOEVEELHEID GRONDSTOFFEN, CONSEQUENTE KEUZES IN INGREDIËNTEN 
EN DE JUISTE TEMPERATUREN VAN INGREDIËNTEN, DE OMGEVING,  

HET DEEG EN DE OLIE. PERFECTIE SCHUILT IN DE DETAILS!

HAPPY 
NEW 

YEAR!

Drie, twee, één…

Oliebollen
Oliebollen zijn een traditioneel gefrituurd 

gistdeeggerecht uit de lage landen. Ze 

worden gebakken van bloem, water, gist, 

suiker en zout. Soms worden aan het 

 beslag eieren, roomboter, bier of andere 

zaken toegevoegd voor een specifieke 

smaak. Net als met zijn andere producten 

wil iedere bakker zich immers ook met 

zijn oliebollen onderscheiden. Bij het 

 bakken van oliebollen is het onder andere 

van belang dat de vulling, bijvoorbeeld 

van rozijnen, krenten of appel, d ezelfde 

temperatuur heeft als het beslag. Deze 

temperatuur ligt idealiter rond de 27°C. 

Tijdens het bakken mag het beslag niet 

 afkoelen. Ook de kwaliteit van de olie 

waarin de bollen worden gebakken is  

van groot belang. Deze moet de juiste en 

ook een constante temperatuur hebben 

van rond de 175°C. Door lagere bak

temperaturen ontstaan vette en bleke 

 oliebollen. Door hogere baktemperaturen 

ontstaan schadelijke stoffen in de olie  

en sterk kleurende, slecht gegaarde olie

bollen. Door de (neutrale) geur van de olie  

in de gaten te houden en te zorgen voor 
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het juiste bakoliepeil, kan de bakker 

zijn olie op tijd vervangen. 

Na het bakken moeten oliebollen goed 

 afkoelen en uitwasemen. Daarom 

 moeten warme oliebollen nooit op 

 elkaar worden gestapeld: hierdoor kan 

de structuur  beschadigen en kunnen 

onprettige eet eigenschappen ontstaan.

Appelbeignets
Ook een appelbeignet is een gefrituurd 

 gerecht, dat kenmerkend is voor Nederland 

en past bij Oudejaarsavond. Om ze te 

 bakken worden schijven appel in beignet

beslag gedoopt en vervolgens gefrituurd. 

De schijf appel kan gevuld zijn met 

 amandelspijs. Vaak zit er in het midden 

van de appelbeignet een gat.

In Noord en OostNederland worden 

 appelbeignets ook wel ‘appelflappen’ 

 genoemd. In andere delen van het land 

zijn appelflappen vaak gemaakt van 

 bladerdeeg en gebakken in de oven: een 

heel andere traktatie dus. 

Ingrediënten:

10 plakjes roomboter bladerdeeg

1 à 2 stevige appels (afhankelijk van de grootte)

snufje kaneel

40 gram suiker

1 ei 

Bereiding:

Verwarm de oven op 180°C. Laat de plakken 

 bladerdeeg ontdooien. Verwijder met een appel-

boor het klokhuis van de appel. Schil de appel  

en snijd deze in plakken van ca 0,5 tot 1 cm dik. 

Leg een plak appel op een vel bladerdeeg en 

maak het deeg rondom de appel een beetje 

vochtig met water. Bestrooi de appel met wat 

 kaneel en schep een theelepel suiker in het gat. 

Dek de appel af met een ander vel bladerdeeg  

en druk deze zachtjes rondom de appel aan,  

zodat er geen lucht meer in het deeg aanwezig is. 

Verwijder het overtollige bladerdeeg rondom de 

appel. Leg de appelbeignets op de bekleedde 

bakplaat. Klop het eitje los, bestrijk de bovenzijde 

hiermee en bestrooi de beignets met de resterende 

suiker. Zet ze ongeveer 25 minuten in de oven. 

Variatietip

Je kunt de holte in de appel ook opvullen met 

amandelspijs. Of basterdsuiker gebruiken in plaats 

van kristalsuiker met kaneel. Ook kun je de appel-

beignets in plaats van ze in te strijken met ei en 

suiker voordat ze worden gebakken pas zodra ze 

uit de oven komen abrikoteren (instrijken met een 

laagje warme abrikozenjam of –gelei, waarmee je 

het een mooie glans en een extra lekkere smaak 

geeft) en vervolgens door kaneelsuiker rollen.

Appel
beignets  
uit de  
oven

In Vlaanderen zijn oliebollen meestal niet 

gevuld. In Nederland houden we van een 

vulling van krenten, rozijnen en appel. 

Ook voegen onze  bakkers soms sukade 

of sinaasappelsnippers toe. De meeste 

mensen  bestrooien hun oliebol voor 

 consumptie met poedersuiker: dit smaakt 

 lekker, maar helpt ook tegen vette vingers.

Oliebollen worden gebakken van beslag, 

niet van deeg. Het verschil tussen deeg 

en beslag is de zogenaamde viscositeit, 

ofwel de stijfte van het deeg.  

Deze viscositeit stelt aan diverse grond-

stoffen en bewerkingen specifieke eisen. 

BAKWERK
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Dit magazine wordt je aangeboden door 
de ambachtelijke (banket)bakker.

Je ambachtelijke bakker  
  wenst je een héérlijke decembermaand! 


