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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.

Een heel nieuw jaar ligt voor ons! Daaraan begin ik vol goede zin en even 
 gepassioneerd als anders. Ik heb mij voorgenomen bovenal een goede en 
 liefdevolle moeder te zijn voor mijn dochter Indy. Door de opbouw van ‘mijn’ 
Leontienhuis zijn voldoende tijd en aandacht voor haar er de afgelopen jaren 
weleens bij ingeschoten. Want met het Leontienhuis ben ik zo ontzettend begaan! 
Ook in 2017 wil ik hier mensen en hun naasten blijven steunen in hun strijd 
 tegen een eetstoornis en hen helpen de balans terug te vinden. Onder andere 
met de gezonde producten van de ambachtelijke bakker. Zelf wil ik namelijk 
geen dag meer zonder brood en ik gun mezelf zo nu en dan iets heel lekkers.

Sinds 2014 ben ik ambassadeur van de ambachtelijke bakkers. Zij maken zulke 
fantastische en lekkere producten: hoe heb ik al die jaren daarvoor zonder hun 
brood en banket gekund? Ook het komende jaar hoop ik mij weer volop voor 
deze doelgroep te mogen inzetten. Wist je dat ik regelmatig bij bakkers op de 
winkelvloer sta om uit te dragen hoe belangrijk een goede boterham voor je is? 
Misschien kom ik dit jaar ook bij jou in de buurt.

Ik spreek de wens uit dat 2017 een mooi en succesvol jaar mag worden.  
Het  allerbelangrijkste vind ik dat iedereen die me dierbaar is gezond blijft, 
 zodat we volop van elkaar kunnen blijven genieten. Daar draait het uiteindelijk 
toch om in het leven? Heb een mooi nieuw jaar!

Gezonde groet,

COLOFON
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Vroeger kreeg hij regelmatig de keuze: een croissantje 

of een krentenbol? “Mijn vader had een bakkerij in 

Brabant en we aten thuis dus altijd de meest verse 

broodjes. De worstenbroodjes van mijn vader zijn 

ongeëvenaard. Het geheim zat ‘m in de kruidenmix 

die bij het gehakt ging. En het gehakt was half 

 varken, half rund. Mmm, als ik eraan terugdenk, 

loopt het water me in de mond. Zulke worsten

broodjes vind je nergens meer.”

Volkoren
Het verschil tussen brood of gebak van een 

 ambachtelijke bakker of dat uit de supermarkt 

vindt Lindo enorm. “Dat proef je meteen. Ik eet 

niet meer dagelijks brood. Als ik ’s ochtends heel 

vroeg op moet voor mijn radioprogramma, neem 

ik meestal in een thermoskan een smoothie mee 

die ik de avond ervoor heb gemaakt en vul dat 

 gedurende de ochtend aan met fruit. Maar als ik 

dan voor mijn lunch kies voor brood, wil ik graag 

een écht lekkere boterham van de bakker. Altijd 

volkoren, want dat is voedzaam en gezond.”  

Lindo is pas sinds een aantal jaren gefocust op gezonde 

voeding. “Voorheen dacht ik er minder over na  

en leek er ook minder keuze te zijn. Nu probeer ik 

echt op mijn voeding te letten. Al sla ik iets heel 

lekkers niet gauw af, hoor! Genieten hoort erbij en 

moet ook kunnen op z’n tijd.”

De bakkerij van zijn vader en opa overnemen, is voor 

Lindo nooit aan de orde geweest. De radiodeejay, die 

tegenwoordig regelmatig om vier uur ’s nachts zijn 

bed uit moet voor de presentatie van zijn ochtend

show, lacht: “Ik vond mezelf totaal geen ochtendmens!”

Lindo Duvall

smullen
met

WIE IS...?
Lindo Duvall (43) is al 

 jarenlang een vertrouwde 

stem op de Nederlandse 

radio. Met zijn eigen 

 drive-in show komt hij op 

elke plek in Nederland 

en België en sinds 1998 

is hij ook op de radio te 

horen. Lindo werkte de 

afgelopen jaren onder 

andere bij Radio 538, 

 Radio Veronica en Decibel. 

Sinds juni 2015 is Lindo 

te horen op Radio 10 en 

als invaller bij 100% NL.

WANNEER RADIODEEJAY EN BAKKERSZOON LINDO DUVALL EEN BOTERHAM  
ALS LUNCH KIEST, EET HIJ HET LIEFST VOLKORENBROOD. “BIJ VOORKEUR MET WORST 
OF KAAS, NIET MET ZOETIGHEID. AL KON JE ME ALS KIND EEN GROOT PLEZIER  
DOEN MET HAGELSLAG.”

‘De worstenbroodjes van mijn 
 vader zijn ongeëvenaard’
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WINTERSPORT BETEKENT GENIETEN! LEKKER ETEN HOORT DAARBIJ:  
OP EEN ZONNIG TERRAS MET UITZICHT OVER DE PISTES OF ’S AVONDS BIJ DE OPEN 
HAARD. EEN DAG IN DE BUITENLUCHT VRAAGT OM STEVIGE KOST. EN NIET ALLEEN 

OM SCHNITZELS, KAASFONDUE OF GOULASHSOEP. ER ZIJN OOK DIVERSE ZOETE 
 WINTERSE ZALIGHEDEN OM JE MAAG TE VULLEN. GEEN ZORGEN: MET AL DIE 

 DAGELIJKSE BEWEGING KUN JE JE ECHT WEL WAT EXTRA CALORIEËN PERMITTEREN. 

Apfelstrudel is oorspronkelijk afkomstig uit  Oostenrijk.  
Je kunt deze appeltaart warm, koud of lauw eten. Vaak wordt 
de Apfelstrudel geserveerd met warme  vanilles aus of - wanneer 
het een  dessert is - met een bolletje (kaneel)ijs. De rozijnen  
in een Apfelstrudel  worden dikwijls vooraf geweld in rum.  
De appels horen in  grove stukken te zijn  gehakt, zodat je echt 
de appel proeft. Naast appels zijn bloem,  boter of olie, suiker, 
rozijnen en kaneel de belangrijkste ingrediënten.

GENOEG DRINKEN!
Veel mensen onderschatten de noodzaak om tijdens het skiën of snowboarden 

 voldoende te drinken. Water, welteverstaan. Bij fysieke inspanning in een koude 

 omgeving transpireer je weinig. Maar weersomstandigheden met veel wind en sneeuw in 

combinatie met grote hoogte zorgen voor veel vochtverlies. Goed blijven drinken dus. 

En niet alleen warme chocolademelk of Glühwein…

Kaiserschmarrn is een zoet Oostenrijks 
gerecht, dat nog het meeste weg heeft 
van een heel luchtige pannenkoek.  
Dat effect ontstaat door het luchtig 
 geklopte eiwit dat er op het laatste 
 moment doorheen wordt gespateld. 
Wanneer de koek bijna gaar is, wordt 
deze in stukjes gescheurd. De Kaiser-
schmarrn wordt traditioneel geserveerd 
met pruimen- of cranberrycompote  
en appelmoes en eventueel bestrooid 
met poedersuiker. Het is officieel een 
lunchgerecht, maar Kaiserschmarrn zijn 
ook een uitstekend dessert of tussen-
doortje, bijvoorbeeld wanneer je een 
bord deelt met je vrienden.

Apfelstrudel
Kaiserschmarrn

WINTERSE KOST
Lekker genieten van de buitenlucht
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Een klassieker! En terecht. De zachte, sponsachtige 
chocoladecake met een heerlijke vulling van zoete, 
stroperige kersen is afgemaakt met een toefje 
slagroom en flink wat geraspte chocolade.

Een typisch Oostenrijkse specialiteit, die veel in wintersportgebieden  
wordt geserveerd: de Germknödel. Het is een luxe brooddeeg gevuld 
met compote, meestal pruimencompote. Wil je het zelf maken, dan 
kan dat ook met een andere compote of zelfs met jam. Het speciale 
aan dit gerecht is dat de Germknödel niet wordt gebakken in de oven, 
maar wordt gestoomd of gekookt in zout water. Een Germknödel 
wordt na het bereidingsproces bestrooid met maanzaad en poeder-
suiker en geserveerd met gesmolten boter of warme vanillesaus.

Ga je skiën in Frankrijk,  
dan zal een  smakelijke crêpe 
niet aan je menu  ontbreken.  
Tegen woordig populair met 

een  flinke lik  Nutella! 
 Hoewel je ze natuurlijk ook 

nog altijd met een laagje 
(poeder)suiker mag eten.

Bijna een taart: dit mooie gerecht 
van aardappels, spek, room en 
kaas. Een simpel, maar machtig 
 gerecht met slechts een paar  
 ingrediënten uit de Franse Savoye, 
zoals de Reblochon-kaas. 

In wintersportgebieden zie je veel gerechten met kaas op de menukaart staan.  

Dat heeft een eenvoudige reden. Kaas is van oudsher een uitstekende manier om 

melk tot een houdbaar product te maken. In de hoger gelegen bergdorpen was niet 

altijd gelegenheid om alle melk van de koeien en geiten te consumeren of tijdig af 

te voeren. Daarom wordt daar van oudsher veel kaas gemaakt, waarbij weer allerlei 

gerechten zoals fondue, raclette en Tartiflette zijn ontstaan.

Germknödel

Crêpes

Tartiflette

Schwarzwalder

Kirschtorte

SKITAART
Diverse Nederlandse (banket)bakkers maken een skitaart of een 

 variant daarop: een taart van gebroken  stukken hazelnootschuim 

met een gebonden kersenvulling en gele room, afgewerkt met 

 slagroom en rijk bestrooid met poedersuiker.  Dikwijls liggen er 

rode kersen op de taart. Van oudsher staan deze symbool voor 

 skiërs die rood zijn aangelopen na een mooie afdaling. 

WINTERSE KOST
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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!

NA EEN LANGE WINTERWANDELING OF EEN SCHAATSTOCHT OP NATUURIJS  
IS HET EEN KLASSIEKER: ERWTENSOEP, GESERVEERD MET EEN SNEETJE 

 ROGGEBROOD MET SPEK. ROGGEBROOD IS RIJK AAN VEZELS EN DAARMEE 
VOEDZAAM EN GEZOND. SAMEN MET EEN KOP SNERT DE IDEALE VITAMINEBOM 

OM OP TE WARMEN EN WEER HELEMAAL OP KRACHTEN TE KOMEN!

Erwtensoep wordt gemaakt van split

erwten en in grote delen van Nederland 

ook wel ‘snert’ genoemd: met name 

 wanneer de soep een dag heeft gestaan en 

dus dikker is van structuur. Erwten zijn 

vezelrijk en hebben een lage glycemische 

index. Dat wil zeggen dat ze zorgen  

voor langzame stijging en daling van de 

bloedglucosewaarde. Na een flinke kop 

soep ben je voor een aantal uren verzadigd. 

De verschillende groentes die tijdens de 

bereiding van de soep aan de spliterwten 

worden toegevoegd, zoals winter peen, 

prei en uien, leveren allemaal verschillende 

 vitamines en mineralen. Bovendien komen 

ze over het algemeen van Nederlandse 

 bodem: goed voor jezelf én het milieu dus!

Vezelrijk
Traditiegetrouw wordt erwtensoep 

 geserveerd met een snee roggebrood, die  

ERWTENSOEP MET  
   ROGGEBROOD EN SPEK

Klassiek krachtvoer
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is  belegd met Zeeuws spek of katenspek. 

Dat maakt het helemaal tot een voedzame 

en gezonde maaltijd. Roggebrood bevat 

namelijk 8,2 gram vezels per honderd gram. 

Ter vergelijking: honderd gram volkoren

brood bevat 6,7 gram vezels. Vezels zijn 

goed voor de werking van je darmen. 

 Bovendien is roggebrood een bron van ijzer, 

foliumzuur en vitamines als E, B1 en B6.

Brood?
Dat roggebrood ‘brood’ heet, is eigenlijk 

verwonderlijk. Sneetjes roggebrood 

 hebben een compleet andere geur,  

kleur, structuur en smaak dan ‘gewoon’ 

brood. Roggebrood is veel compacter.  

De volle korrels, de ruwere vezel en de  

wat vochtige, soms stroperige structuur 

maken van roggebrood stevige kost. 

Behalve de geur, kleur, structuur en smaak 

is ook de bereidingswijze van roggebrood 

anders dan van ‘gewoon’ brood. Roggebrood 

wordt namelijk meer ‘gaar gemaakt’ dan 

echt gebakken. Het is eerder een broei dan 

een bakproces. De oven mag tijdens de 

 bereiding niet meer worden opgestookt, 

omdat roggebrood dan een harde korst 

krijgt. Bij je ambachtelijke bakker gaat het 

roggedeeg meestal na het brood de oven 

in, wanneer de temperatuur van de oven 

al aan het dalen is. Bakkers noemen dat: 

bakken bij een afliggende oven. 

De samenstelling en de bereiding van 

 roggebrood zijn in Nederland historisch 

en regionaal bepaald. Ruwweg is rogge

brood te onderscheiden in drie soorten: 

noordelijk (Fries en Gronings), Gelders en 

zuidelijk (Brabants en Limburgs). In het 

Zuiden duurt het bakken van roggebrood 

aanzienlijk korter dan in Friesland, waar 

een roggebrood dagenlang onderweg is. 

Die grote verschillen in bereidingstijd 

hebben onder andere te maken met het 

vochtigheidsgehalte van het deeg.

Zit jij vol na een bord erwtensoep?  

Dan moet je in sommige families in ons 

land toch nog even doorbijten. Bij hen  

is het gebruikelijk om na erwtensoep 

 pannenkoeken als dessert te eten. Dit is 

een traditie die ook in Scandinavische 

 landen bekend is. In Zweden wordt deze 

combinatie iedere donderdag gegeten en 

aangeduid als ‘ärtsoppa och Pannkakor’.

Roggebrood kan het beste op een koele, donkere plaats worden bewaard. Dit kan de koelkast 

zijn, maar dat hoeft niet. Na opening blijft roggebrood ongeveer veertien dagen goed. Vaak 

droogt het eerder uit dan dat er schimmel op komt. Het is van belang het brood steeds weer 

koel en donker weg te zetten en met schone handen en/of bestek een plakje uit de verpakking 

te halen. Roggebrood kan ook voor kortere tijd worden ingevroren; eventueel in kleinere porties, 

zodat je steeds een paar sneetjes kunt gebruiken.

ROGGEBROOD MET SPEK, KAAS OF HARING  
ZIJN BEKENDE COMBINATIES.  ROGGEBROOD LAAT 

ZICH  ECHTER OOK HEEL GOED COMBINEREN  
MET ZOET  BELEG. PROBEER HET MAAR EENS MET 

JAM, PARTJES APPEL MET KANEEL OF GEWOON 
EEN LAAG BOTER EN SUIKER.

BEREIDINGSWIJZE
Fries roggebrood wordt gemaakt  

door gebroken roggekorrels met water 

een nacht lang in een oven op lage 

 temperatuur te zetten. De volgende dag 

worden droge rogge en zout toegevoegd, 

samen met wat restanten roggebrood.  

Als het geheel de juiste stevigheid heeft, 

wordt het gevormd en in bakken gedaan. 

Deze gaan opnieuw twaalf uur lang de 

oven in. Hierna laat de bakker de broden 

een dag lang staan en snijdt er dan 

 plakjes van, die hij verpakt in folie. In dit 

folie gaat het roggebrood nogmaals 

 enkele uren de oven in. Zo verdwijnen  

alle onregelmatigheden. De zoete smaak 

van roggebrood ontstaat doordat een 

 gedeelte van het zetmeel tijdens het 

 bereidingsproces in suikers wordt omgezet.
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Wie een lekker broodje voor de lunch bij 

de bakker komt halen, vindt het handig 

om ook meteen een drankje mee te kunnen 

nemen. Een verse jus d’orange bijvoorbeeld 

of een kleurrijke smoothie. En wie in de stad 

aan het winkelen is en ineens onbedaarlijke 

trek krijgt in zijn favoriete gebakje, drinkt 

daar graag een goede koffie bij. Het kan 

 allemaal bij je ambachtelijke bakker. 

EEN CAPPUCCINO DRINKEN IN JE FAVORIETE BAKKERSWINKEL?  
OF EEN GEZONDE SMOOTHIE MEENEMEN NAAST JE BELEGDE BROODJE?  
HET WORDT STEEDS NORMALER OM OOK BIJ DE BAKKER VOOR MEER  
DAN ALLEEN BROOD EN BANKET TERECHT TE KUNNEN. BLURRING, HEET DAT.  
DE BAKKERIJSECTOR VERKENT DE MOGELIJKHEDEN. 

Steeds meer traditionele bakkerswinkels 

worden omgetoverd in bakery cafés, waar 

je aan een stamtafel aanschuift of een knus 

plekje voor jezelf vindt om ter plekke te 

genieten. Heb je minder tijd? Dan kun je 

vaak ook van alles meenemen voor een 

stevig ontbijt of een smakelijke lunch onder

weg. Bakkers zijn vroeg uit de veren, dus 

over het algemeen kun je er bijtijds terecht.

In een bakery café staan de winkel-

medewerkers vaak niet meer achter een 

toonbank. Zij bewegen zich vrij door de 

bakkerij w inkel en fungeren meer als 

 gastvrouw of -heer dan als verkoper. Zoek 

je een lekker brood voor bij de  borrel? 

Krijg je iemand op bezoek die  glutenvrij 

wil eten? De medewerkers van je bakker 

kunnen je adviseren en al je vragen op het 

gebied van brood en banket beantwoorden.

Blurring 
in de bakkerijMeer dan brood en banket
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gankelijker en gezelliger. Je wilt er langere 

tijd verblijven en er valt van alles te zien 

en te beleven. Je bent van harte welkom!

ZORGVULDIG 
 GESELECTEERD
Omdat ambachtelijke brood- en banket-

bakkers grote waarde hechten aan kwaliteit, 

kiezen zij ook voor hun aanvullende 

 producten alleen de allerbeste leveranciers. 

Daarom krijg je bij de meeste bakkers 

 uitstekende koffie geserveerd, die met 

zorg is geselecteerd. Hetzelfde geldt voor 

groente of fruit die bij lunchgerechten 

worden gebruikt. Veel bakkers werken 

 samen met lokale telers. Vraag gerust 

waar de ingrediënten vandaan komen! 

Aanvullend assortiment
Blurring betekent niet alleen dat je  

naast brood en banket een drankje bij de 

bakker kunt consumeren of meenemen. 

Het kan ook zo zijn dat de bakker producten 

 verkoopt die zijn assortiment aanvullen  

of versterken. Denk bijvoorbeeld aan 

 bakspullen, kookboeken of schorten. 

 Diverse bakkers hebben hierdoor leuke 

cadeau artikelen in hun  assortiment, die 

je eventueel kunt combineren met een 

vers product. Het kan ook zijn dat je in de 

winkel spullen kunt kopen waarmee de 

zaak is ingericht en aangekleed, zoals 

 servies of meubels. Bovendien verkopen 

sommige bakkers marsepein en andere 

taartdecoraties waarmee je als thuis

bakker zelf aan de slag kunt. Of meel, 

 zodat je zelf thuis je brood kunt bakken. 

De bakker voorziet je hierbij graag van 

tips. Met zijn uitstekende ingrediënten  

en persoonlijke advies kan er toch bijna 

niets meer mis gaan?

Transparantie
Blurring in de bakkerij gaat hand in hand 

met transparantie. Dat betekent dat je in 

bakery cafés vaak goed zicht hebt op de 

bakkerij. Terwijl jij van een latte macchiato 

of een punt cheesecake geniet, zie je de 

bakkers aan hun dagelijks werk. De winkel, 

het zitgedeelte en de bakkerij gaan naad

loos in elkaar over. Je ontdekt met welke 

ingrediënten de bakkers werken en wat  

er allemaal nodig is om een product te 

 bereiden. Grote kans dat je nóg een kopje 

koffie bestelt om het bakproces op de voet 

te volgen: dat deeg dat je zojuist met veel 

liefde en vakmanschap zag worden gekneed, 

wil je immers ook als een broodje uit de 

oven zien komen? 

Door de toenemende combinatie met 

 horeca worden bakkerswinkels nog toe

Experimenteren
Veel bakkers zijn enthousiast over een bakery café. Ze hoeven minder in de nacht   

te werken, maar staan juist overdag bij de oven. Hierdoor hebben ze rechtstreeks 

contact met hun klanten en zien en horen direct wat jij lekker vindt.  

In een bakkerijwinkel worden gedurende de dag vaak kleinere charges gebakken 

dan in een bakkerij. Dat betekent dat er nu en dan ook iets meer geëxperimenteerd 

kan worden – bijvoorbeeld op basis van de wensen van de klant. 
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KOOLHYDRATEN MOET JE 
 MIJDEN  TIJDENS HET AFVALLEN.

Koolhydraten (zoals suiker) 

maken niet dikker dan 

 andere voedingsstoffen. 

Maar als je er teveel van eet, zorgt dit wel voor 

 gewichtstoename. Zeker tussen doortjes bevatten 

soms veel suikers. Deze kunnen vaak gemakkelijk 

worden weggelaten of vervangen.

VET IS SLECHT VOOR JE.
Er zijn vitamines die 

 uitsluitend in vetten  zitten. 

Daarnaast is vet een 

 belangrijke bouwstof voor je lichaam.  Sommige 

 vetten, zoals verzadigde vetten en  transvetten,  

zijn wel slecht voor je gezond-

heid. Bovendien leveren vetten 

veel  energie: het is dus belangrijk 

om er niet teveel van te eten.

Alles  
draait om 

 balans!
NA DE FEESTDAGEN VAN 

 DECEMBER ZIJN WE ER 
 ALLEMAAL AAN TOE OM  

WEER IN EEN  GEZOND(ER) 
 RITME TE KOMEN. LEKKER 

 BEWEGEN ENGEZOND ETEN! 
MISSCHIEN WIL JE EEN  
PAAR KILOOTJES KWIJT.  
KEN JIJ DEZE  FEITEN EN 

 FABELS  RONDOM AFVALLEN 
EN GEZOND ETEN?

‘GEWOON BEWEGEN’  
IS EVEN GEZOND ALS SPORTEN.

Sporten is niet gezonder dan 

‘gewoon  bewegen’. Er zijn  

veel aanwijzingen dat de hele 

dag stilzitten schadelijk is voor de  gezondheid. 

Ook als je aan het einde van de dag gaat sporten. 

Juist de hele dag door actief zijn en elke dag 

 minimaal een half uur bewegen is gezond.

HEB JE NOG MEER VRAGEN  
OVER BROOD- OF BANKET-
PRODUCTEN? STEL ZE AAN  

JE AMBACHTELIJKE BAKKER!

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! feitof fabel ?
SPELT IS GEZONDER  

DAN TARWE.
Speltbrood is hip omdat het gezonder  

zou zijn. Het verschil tussen spelt en tarwe is 

echter maar klein. Speltbrood is  bijvoorbeeld 

niet  glutenvrij. Wel lijken sommige  

mensen spelt beter te verdragen dan tarwe. 

Zorg vooral voor gezonde  voeding  

waarbij jij je goed voelt!

VAN ETEN  
NA 19.00 UUR  
WORD JE DIK.
Je lichaam gaat  

niet ‘uit’ na 19.00 uur  

’s avonds. Wel is de 

kans dat je ’s avonds 

meer of teveel eet groter dan overdag, doordat 

je moe bent en verleidingen  moeilijker kunt 

 weerstaan. Probeer iedere dag drie hoofd-

maaltijden te eten met een  aantal gezonde 

tussen doortjes. Alles draait om de balans.

IETS TE ZWAAR ZIJN  
IS JUIST GEZOND! 

Gezondheidsrisico’s nemen 

toe als je een  Body Mass 

Index (BMI) hebt van 25  

of hoger.  Statistieken geven aan dat  mensen met 

 overgewicht onder andere eerder en vaker last 

krijgen van  suikerziekte. Je berekent je BMI, ook 

wel Quetelet Index genoemd, door je gewicht in 

kilo’s te  delen door je lengte in het kwadraat.  

Op internet vind je talloze  instrumenten waarmee 

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

Een Brabants worstenbroodje is een lang

werpig, rond broodje van ongeveer vijftien 

centimeter lang dat is gemaakt van luxe 

witbrooddeeg en wordt gevuld met gehakt. 

Het broodje kan zowel koud als warm 

worden gegeten. Ooit is het product ontstaan 

als vervanger van het in heel Nederland 

bekende saucijzenbroodje. Witbrooddeeg 

is goedkoper dan het korstdeeg waarvan 

saucijzenbroodjes worden gemaakt. Zo kon 

toch iedereen genieten van een broodje 

met worst. Ook wordt gezegd dat het 

 worstenbroodje is ontstaan om vlees te 

conserveren. Door het te bakken in een 

broodje, bleef vlees langer houdbaar.

Gehakt
Hoewel worstenbroodjes vooral thuishoren 

in NoordBrabant en Limburg, worden  

ze inmiddels in heel Nederland gegeten. 

 Iedere bakker heeft zijn eigen recept.  

Vaak komt de specifieke smaak aan op de 

samenstelling en de kruiden van het gehakt. 

In vroeger tijden bestond het vlees in een 

worstenbroodje vaak uit slachtafval. Op 

die manier kon ook dit vlees nog worden 

gebruikt. Door het brooddeeg zag je namelijk 

toch niet dat het vlees van mindere kwaliteit 

was. Tegenwoordig besteden bakkers juist 

veel aandacht aan de kwaliteit van hun 

gehakt. Vaak bestaat hiervoor een goede 

samenwerking met de lokale slager.

Sommige bakkers experimenteren met 

 bijzondere smaken, zoals saté of gyros

kruiden door het gehakt. Een enkeling bakt 

volkoren worstenbroodjes. Leuk geprobeerd! 

Maar de variant van witbrooddeeg met 

meestal halfomhalf gehakt is veruit het 

meest populair.

Vette dinsdagen
De typische streekgebonden lekkernij valt 

bij Brabanders in de smaak als tussendoortje 

of als een extraatje bij de lunch, de picknick 

en de borrel. Ook is het worstenbroodje 

onlosmakelijk verbonden met vette dins

dagen in de carnavalstijd: ‘mardi gras’. 

Deze vormen een tegenhanger van de 

 magere woensdag, waarop de vastenregels 

streng in acht moeten worden genomen. 

Jaarlijks worden er in Nederland circa 25 

miljoen worstenbroodjes geconsumeerd.

Brabantse worstenbroodjes

CARNAVAL IS VOOR DE DOORSNEE BRABANDER NIET COMPLEET ZONDER EEN 
WORSTENBROODJE. OOK NA DE MIS IN DE KERSTNACHT STAAT HET WORSTEN-
BROODJE IN VEEL BRABANTSE HUISHOUDENS OP TAFEL. IN MAART 2016 ZIJN HET 
BRABANTSE WORSTENBROODJE EN DE BIJBEHORENDE CULTUUR DOOR UNESCO 
OPGENOMEN IN DE LIJST VAN WAARDEVOL EN UNIEK IMMATERIEEL ERFGOED.

De Bredase rapper Tjerkova, ofwel  

Tjerk de Haas, liet als groot liefhebber  

van worsten broodjes enkele jaren 

 geleden een tatoeage op zijn onderarm 

zetten waarop het broodje in vol ornaat  

te zien is. Zijn verklaring? “In het 

 worstenbroodje is alles te vinden wat ik 

ben. Lekker, simpel en gezelligheid.”

VAN STREEK!

Er bestaat een klein 

 verschil bestaat tussen de 

worstenbroodjes uit   

West- en Oost- Brabant. De 

uiteinden van de broodjes 

in het westen zijn vaker 

open. Een dicht uiteinde  

is echter beter voor de 

houdbaarheid.
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Aziaten die een meergangen diner komen 

eten in het Peninsula Hotel in Hong Kong, 

verwachten waar voor hun geld. “Dat 

 betekent dat ik ze geen dessert van mango 

met theesoorten kan serveren, maar 

 exclusievere ingrediënten van verder weg 

moet gebruiken, zoals wilde bosaardbeien 

uit Frankrijk of citrusvruchten uit Japan”, 

vertelt Executive Pastry Chef Frank Haasnoot. 

“Voor mij is dat vreemd: het gaat voor mij 

om kwaliteit, niet om prijs. Maar nu ik 

VOOR SOMMIGE BAKTALENTEN IS 
 NEDERLAND TE KLEIN. OMDAT ZE NU 

 EENMAAL GRAAG OVER DE GRENS KIJKEN, 
ANDERE CULTUREN WILLEN LEREN KENNEN 

OF SIMPELWEG NIEUWSGIERIG ZIJN NAAR 
MÉÉR. IN DEZE EDITIE VAN BAKWERK EEN 

HOOFDROL VOOR DE NEDERLANDSE 
 PATISSIER FRANK HAASNOOT: AL JARENLANG 

SUCCESVOL AAN HET WERK ALS EXECUTIVE 
PASTRY CHEF IN HONG KONG.

ruim vier jaar in Azië werkzaam ben, leer 

ik de gewoonten en gebruiken steeds beter 

kennen.”

Opstarten
Frank begint zijn internationale carrière 

in het MiddenOosten. Hij helpt in Koeweit 

bij de opstart van een exclusieve patisserie. 

“Toen ik er arriveerde, was het betreffende 

pand nog een loods. Ik heb alle benodigde 

machines en materialen uitgezocht en 

 ingekocht, verpakkingen ontworpen, een 

website laten maken en mensen getraind.” 

Als de patisserie staat en geopend is, trekt 

Frank verder naar Taiwan. “In Taipei heb 

ik geholpen bij de opstart van het zeer luxe 

en prachtige Mandarin Oriental Hotel, 

waarin driehonderd kamers zijn gevestigd en 

inmiddels diners tot duizend personen 

worden georganiseerd. Ik kwam ruim een half 

jaar voor de opening aan en heb vervolgens 

alles helpen uitdenken en voorbereiden.”

Superfoodie in metropool van zeven miljoen inwoners

‘Er is enorm veel  
concurrentie;  

dat houdt je scherp’

‘In Hong Kong  
   is álles mogelijk’

in het buitenland

Nederlandse 
   bakkers

Frank Haasnoot aan het werk als  Executive Pastry Chef in Hong Kong.
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Na anderhalf jaar wordt Frank aangetrokken 

door Hong Kong. “Een grote, veeleisende 

stad met veel sterrenzaken, grote en goede 

hotels en enorm veel concurrentie.  

Dat houdt je scherp.” Als Executive Pastry 

Chef van het Peninsula Hotel, een hotel 

van meer dan negentig jaar oud, ontwikkelt 

hij sinds enkele jaren alle patisserie voor 

de winkel van het hotel en de diverse 

 restaurants. “We hebben een Frans 

 restaurant, maar ook een Zwitsers, Kanto

nees en Japans restaurant. Daarnaast 

 verzorgen we high teas en buffetten.”

Hong Kong
Frank geniet als ‘superfoodie’ in de 

 metropool met zeven miljoen inwoners. 

“In Taiwan was het gemakkelijker om veel 

met lokale groenten, fruit en bijvoorbeeld 

ook inheemse theesoorten te werken. 

Hong Kong heeft niet die eigen agricultuur. 

Tegelijkertijd kun je hier juist álles krijgen. 

Alles wat je nodig hebt, kun je op ieder 

moment van de dag bestellen. Of het nou 

Held
Frank is inmiddels zeer populair en bekend 

in Azië, hoewel hij daar zelf bescheiden 

onder blijft. Maar hij geeft eerlijk toe: 

“Mensen komen soms speciaal hier eten 

of overnachten, omdat ze weten dat ik 

hier werk. Ze hebben bijvoorbeeld mijn 

producten gezien op social media. Ik word 

ook leuk ontvangen in andere restaurants 

in Hong Kong. Vaak krijg ik een tourtje 

door de keuken of word na afloop van  

het diner overladen met desserts.”

gaat om meloen uit Japen, peren uit 

 Nederland of mango’s van de Filippijnen. 

Je betaalt de hoofdprijs, maar dat is de 

klant hier gewend en ook bereid te betalen.” 

Frank noemt dit uniek. “Dat je alles kunt 

krijgen en dat daar ook vraag naar bestaat: 

dat geldt voor slechts een paar steden ter 

wereld. Voor een chef of patissier is dit 

 natuurlijk fantastisch. Alles is mogelijk!”

Mooncake
Typisch Aziatische desserts zijn bijvoorbeeld 

de veelkleurige mooncakes. Vaak worden 

SMAAKPROFIEL
Na een aantal jaren in Azië weet Frank inmiddels wat het smaakprofiel is van de gemiddelde 

 Aziaat. “Als ik iets perfect vind, weet ik dat het voor lokale smaken net te zoet, te zout of te zuur 

is. Ik weet nu wat Aziaten lekker vinden en natuurlijk speel ik daarop in. Ik probeer echter ook 

smaken of producten te introduceren waarbij ik zelf een goed gevoel heb. Ieder product dat ik 

aflever, moet óók bij mij passen.”

deze gegeten bij lokale feestdagen. “Hong 

Kong is jarenlang een Engelse kolonie 

 geweest. Daardoor zie je hier een vrij 

 Westerse eetcultuur”, vertelt Frank.  

“In onze winkel vinden mensen het leuk 

om een kleine Aziatische ‘touch’ in de 

producten te zien. Maar uiteindelijk kiezen 

ze veelal voor klassiek banket met tradi

tionele smaken, zoals eclairs en soezen.”

Ontdekkingsreis
Aan terugkomen naar Nederland denkt 

Frank voorlopig niet. “Leven in een ander 

land is een voortdurende ontdekkingsreis. 

Ik leer hier veel nieuwe smaken en 

 producten kennen en werk met mensen 

uit andere culturen, die een andere kijk 

op het vak hebben. Dat is leerzaam en heel 

interessant. Hong Kong is een prima locatie 

om te groeien en ik geniet van iedere dag!”

‘Er is enorm veel  
concurrentie;  

dat houdt je scherp’
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PRACHT
VAK!

Als kind wilde Hidde de Brabander beeld

houwer worden, of schilder. Zijn over

buurman, een banketbakker, overtuigt hem 

ervan dat banketbakkers óók kunstenaars 

zijn. “Toen heb ik de knoop doorgehakt.  

In plaats van canvas of marmer werd het 

suiker en chocolade. En daar heb ik geen 

moment spijt van gehad.”

Nougat
Hidde werkt voor gerenommeerde patisserie

zaken als Huize van Wely in Noordwijk en 

Patisserie De Rouw in Vught, voordat hij 

aan de slag gaat als chefpatissier in de 

 horeca. Hij doet ervaring op bij Landgoed 

Duin en Kruidberg in Santpoort en zwaait 

een tijdlang de scepter over de zoete kant 

van sterrenrestaurants als Parkheuvel in 

Rotterdam en De Librije in Zwolle.  

In 2010 start hij zijn eigen patisserielabel: 

‘Dreams of Magnolia’. Hier maakt hij 

naast chocolade en taartjes onder andere 

heel veel soorten nougat: gemiddeld wel 

tachtig kilo per week! “We gebruiken de 

klassieke ‘Nougat de Montelimar’ als 

 uitgangspunt en experimenteren op basis 

daarvan dagelijks met nieuwe smaken en 

uitzonderlijke smaakcombinaties. Iedere 

nougat heeft zijn eigen inspiratiebron. 

Wat dacht je van Single Malt Nougat? 

Deze is met amandelen gerookt op  

zestig jaar oude Single Malt vaten. Of onze 

Princess of Persianougat: gemaakt van 

 honing die op smaak is gebracht met 

 kardemompeulen en een garnituur van 

uitsluitend pistachenootjes.” 

Chocolade
Hidde volgt zijn opleiding tot banket

bakker op ROC’s in Den Haag en Leiden. 

“Ik heb me altijd op banket gericht en 

vind ieder facet daarvan interessant. 

 Vooral chocolade blijft mij eindeloos 

 fascineren. Mensen denken vaak dat je 

wit, puur en melkchocolade hebt. Maar 

dat is nog maar het begin! Het product 

chocolade heeft zoveel diepgang; daar zou 

ik wel een boek over kunnen schrijven. 

PATISSIER HIDDE DE BRABANDER  
KEN JE WELLICHT ALS JURYLID VAN 

HET TELEVISIEPROGRAMMA  
BAKE MY DAY OF DE ZOETE 

 AFLEVERINGEN VAN 24KITCHEN.  
ZEER BEVLOGEN IS HIJ OM ZIJN 

 KENNIS EN KUNDE OP HET GEBIED 
VAN PATISSERIE TE DELEN. HOEWEL 

HIJ EERLIJK MOET BEKENNEN:  
“HOE MEER JE LEERT, HOE MEER JE 

 ERACHTER KOMT DAT JE NIETS WEET.”

Hidde de Brabander
100% BEVLOGENHEID
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Terwijl daar eigenlijk juist door die diep

gang tegelijkertijd geen beginnen aan is.”

Zijn kennis wil hij op iedere mogelijke 

 manier delen met anderen. Oók met de jeugd. 

Daarom zet Hidde zich sinds enkele jaren in 

voor de Vereniging Gouden Gard: een natio

nale competitie tussen de beste leerlingen 

van Nederland op het gebied van banket

opleidingen. “Ik heb zelf drie keer aan deze 

competitie meegedaan en ben driemaal 

tweede geworden. Het is een wedstrijd die 

me echt aan het hart gaat. Daarom doe ik  

er alles aan om hiervoor veel publiciteit en 

landelijke bekendheid te vergaren. Sinds 

2016 ben ik voorzitter van de vereniging.”

 hygiëne, orde en totale organisatie.  

“Het zijn zenuwslopende uren voor onze 

jonge talenten”, erkent Hidde lachend. 

“Maar ook heel leerzaam. En als je wint, 

gaat er een wereld voor je open.”

Hidde vindt de kweekvijver voor jong 

 talent zeer belangrijk. “In de afgelopen 

 jaren heeft de ambachtelijke bakkerij in 

mijn ogen niet bepaald een vlucht genomen. 

Ik vind het belangrijk om de branche en 

het vak weer omhoog te tillen. Daarvoor 

begint alles bij de jeugd en dus bij het 

 onderwijs en onze wedstrijdcultuur. Als 

we jongeren enthousiast en gepassioneerd 

het vak laten uitoefenen, hoeven we gek 

gezegd nog maar tien jaar te wachten 

voordat de ambachtelijke bakkerij weer 

opbloeit. Wacht maar: er komen fantastische 

talenten aan!”

“ Hoe meer 
je leert, 
hoe meer 
je erachter 
komt  
dat je  
niets weet’

De Brabander Bakt
Hidde de Brabander heeft in 2016 meegewerkt aan twintig afleveringen van 24Kitchen.  

In ‘De Brabander Bakt’ liet hij iedere keer een basisrecept zien: van meringue tot botercrème  

en van bladerdeeg tot chocolade. Na het basisrecept ging Hidde aan de slag en maakte  

een spektakelstuk, zoals een prachtige macarontaart, soufflés van kwark of chocoladerepen.  

Ook in 2017 staan er voor 24Kitchen nieuwe programma’s met Hidde op stapel.

100% BEVLOGENHEID

Gouden Gard
Deelnemers aan de Gouden Gard zijn 

 studenten van ROC’s. Leerlingen van 

 niveau 2 en 3 kunnen deelnemen aan de 

Talentenprijs. Hiervoor maken zij in hun 

leerbedrijf twee identieke taarten, die zij 

op de dag van de wedstrijd bij de jury 

 inleveren. Leerlingen van niveau 3 en 4 

gaan voor de Gouden Gard – of de Zilveren 

of Bronzen Gard natuurlijk. Zij moeten ter 

plekke binnen zes uur tijd een showstuk 

uit uitsluitend eetbare onderdelen, twee 

identieke desserttaarten, drie soorten 

 friandises, twee soorten bonbons en drie 

soorten mens of dierfiguren van marsepein 

aan een vakkundige jury presenteren.  

De juryleden beoordelen de gemaakte 

 producten onder andere op het gekozen 

thema, de opbouw, vulling, smaak, 

 combinatie en kleuren, originaliteit, 
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Dit magazine wordt u aangeboden door 
uw ambachtelijke (banket)bakker

Volkoren bol      met kaasfondue

WINTERSE DAGEN VRAGEN OM 
 LEKKER LANG TAFELEN. MET EEN PAN 

 KAASFONDUE BIJVOORBEELD!  
JE SERVEERT HET MET RAUWKOST EN 
SALADE. MAAR NATUURLIJK OOK MET 

(OF ZELFS IN) DE LEKKERSTE BROOD-
SOORTEN VAN JE AMBACHTELIJKE 

BAKKER. PAS WEL OP: WIE EEN STUKJE 
BROOD IN DE PAN LAAT VALLEN, 
 BEHOORT VOLGENS ZWITSERSE 

 REGELS EEN BORREL VOOR DE 
 GEHELE TAFEL TE BESTELLEN.

Ingrediënten (voor 4 personen)
4 harde volkoren bollen

2 teentjes knoflook

150 ml droge witte wijn

150 gram Emmentaler, grof geraspt

150 gram Gruyère, grof geraspt

1 dl kookroom

1 eetlepel Maïzena,  

opgelost in een klein beetje water

peper, zout en nootmuskaat naar smaak

BROODSOORTEN
Brood met een hardere korst is het meest 

 geschikt voor kaasfondue. Ook wat ouder of 

uitgedroogd brood is prima te gebruiken.  

Dit blijft beter aan de vork zitten en neemt de 

kaas beter in zich op. Je kunt gewoon dagelijks 

brood of stokbrood gebruiken. Maar ook 

 ciabatta, focaccia, Turks brood, zachte bolletjes, 

pistolets, croissants, keizerbroodjes, noten-

broodjes, krentenbollen, broodstengels, 

 mueslibollen, Italiaanse bollen en zelfs naan 

zijn prima geschikt. Snijd het brood in grove 

stukken en lekker dippen maar! 

KNOFLOOKBROOD
Knoflookbrood smaakt uitstekend bij kaasfondue. 

Snijd (oude) sneetjes brood in niet al te kleine 

blokjes. Besprenkel ze met olijfolie en uitgeperste 

knoflook en voeg eventueel nog wat gedroogde 

kruiden toe naar smaak. Bak de broodblokjes 

in een droge koekenpan op een matige 

warmtebron aan alle kanten goudbruin en 

krokant. Ook hiermee is het heerlijk dippen!

Bereidingswijze
Wrijf een middelgrote, zware pan in met 

fijngehakte knoflook. Giet al roerend de wijn 

in de pan en breng deze op een middelhoog 

vuur tegen de kook aan. Voeg de room toe 

SMAKELIJK
ETEN!

en kook deze even mee. Draai het vuur 

laag en voeg al roerend geleidelijk de kaas 

toe. Roer tot de kaas net gesmolten is.  

De kaas moet heel langzaam smelten,  

omdat hij anders draderig en taai wordt. 

Voeg eventueel al roerend het Maïzena 

papje toe, een klein beetje tegelijk, zodat 

het niet te dik wordt. Voeg naar smaak 

zeezout, gemalen witte peper en noot

muskaat toe en laat de kaasfondue nog 

twee minuten warmen, tegen het kookpunt 

aan. De fondue mag niet aan de kook komen. 

Serveer de kaasfondue in een harde volkoren 

bol. Je kunt er eerst lekker knapperige 

groenten zoals komkommer, courgette, 

paprika of worteltjes indopen en vervolgens 

de met kaas doordrenkte bol opeten.


