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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.

“Walking in a winter wonderland”. Ik betrap mezelf er regelmatig op die regels 
te neuriën als ik met mijn drie hondjes in het bos wandel. Want of er nu 
sneeuw ligt of niet, ook de winter is een heerlijke tijd om lekker buiten actief 
te zijn. Van lange tochten op de fi ets komt het minder: in deze periode doe ik 
vooral aan krachttraining en spinning binnenshuis. Schaatsen en andere 
 wintersporten zijn aan mij helaas niet besteed. Ik heb totaal geen coördinatie. 
Op ijzers of lange latten bak ik er dus niet veel van!

Als het buiten koud is, is het binnen des te meer genieten van samen zijn en 
lekker eten. Ik ben dol op stamppotten in deze periode. Heerlijk met spekjes! 
Bij de bakker laat ik me na alle zoete decemberlekkernijen vooral verleiden 
door de gezondere traktaties, zoals een verse mueslibol. Soms neem ik daar 
echter een heerlijk roombroodje bij. Aan goede voornemens doe ik namelijk 
niet. Ik voel me blij zoals ik nu ben en verheug me over alle dingen die ik mag 
doen. Als je net als ik in balans bent, is het maken van goede voornemens 
 overbodig. Laten we vooral genieten met elkaar!

Warme wintergroeten,

COLOFON
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Als baktalent Menno de Koning met oordoppen in 

‘compleet in zijn eigen zone’ een croissantje op 

straat staat te eten, wordt hij daar tegenwoordig 

onmiddellijk op aangesproken. Sinds de fi nale van 

Heel Holland Bakt is hij een Bekende Nederlander. 

En dat is soms best een beetje wennen.

Zelf wist Menno al ruim vier maanden dat hij als 

winnaar van het TV-programma uit de bus zou komen, 

maar moest dat natuurlijk al die tijd verborgen 

houden. Na de fi nale eind oktober barstte er een 

waar mediaspektakel los. Zijn eerste bakboek 

ligt vanaf februari in de winkel. “Er staan vijftig 

 eigen baksels in. Ik heb een hoofdstuk over 

 cupcakes  gemaakt en over Amerikaanse taarten. 

Brood komt ook aan bod, maar dan toch vaak weer 

met een zoete twist. Ik ben een echte zoetekauw.” 

Vegetariër Menno besteedt in zijn bakboek ook 

aandacht aan veganistisch bakken. “Hoewel ik teveel 

van roomboter houd om me daar helemaal aan 

over te geven.” Kaneel is een andere favoriet uit 

Menno’s keuken. “Ik ben daarom verzot op Zeeuwse 

bolussen. Lekker sticky en bijna onafgewerkt. 

 Fondanttaarten zijn aan mij niet besteed: ik houd 

veel meer van een ruwe, haast grove presentatie.” 

Zoete traktaties maakt Menno meestal zelf, maar 

voor brood gaat hij graag naar de ambachtelijke 

bakker. “Vele malen lekkerder dan het brood in 

de supermarkt. Dat komt doordat bakkers hun 

 product met onvoorstelbaar veel liefde maken. 

Echt, dat proef je terug in het eindresultaat! 

Ik laat me graag verrassen door smaken, producten 

en recepten van de vakman. Want ik ben en blijf 

zelf natuurlijk wel een amateur.”

Menno de Koning

Fotografi e: Victor Arnolds

smullen
met

‘Bakkers maken hun 
producten met liefde’

WIE IS...?
Menno de Koning 

(1979) is de winnaar 

van Heel Holland 

Bakt 2014. De fi nale 

van het populaire 

 bakprogramma van 

Omroep Max trok 

 afgelopen oktober 

2,3 miljoen televisie-

kijkers. Menno is 

 vrijgezel, woont in 

Den Haag en werkt 

daar fulltime in een 

kookwinkel.
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Granen zijn de zaden van grassen. Ze zijn 

rijk aan koolhydraten, vezels, eiwitten, 

 ijzer en vitamine B. Daarom is brood 

elke dag opnieuw een belangrijke bron 

van voedingsstoffen voor ons lichaam.

Meel is gemaakt van gemalen graan. 

Hoe meer onderdelen van de graankorrel 

erin zitten, hoe meer voedingsstoffen. 

 Volkorenbrood, gemaakt van de 

‘volle korrel’, is dus het gezondst. 

Hoe witter het meel, hoe meer zemelen 

en kiemdeeltjes eruit zijn gezeefd.

Meer granen, meer smaken
In meergranenbrood zitten – de naam 

zegt het al – meerdere soorten graan. 

Elk bezit zijn eigen pallet aan bouwstoffen 

én een eigen, karakteristieke smaak. 

Wij werken met zoveel uiteenlopende 

 samenstellingen dat iedereen bij ons een 

heerlijk favoriet brood vindt!

Wel zaad, geen graan
Boekweit, quinoa en amaranth zijn zaden 

van andere planten dan gras. Dit zijn dus 

geen granen, maar ze worden wel op soort-

gelijke wijze verwerkt tot bijvoorbeeld meel.

WATER, GIST, EEN SNUF ZOUT EN HOOFDBESTANDDEEL MEEL. VEEL MEER IS 
NIET NODIG OM EEN PUUR BROOD TE MAKEN. TOCH BIEDEN WIJ U VOLOP 
KEUZE. GRAANSOORTEN MAKEN HET VERSCHIL. 

Graansoorten onder de loep

   Natuurlijke 
basis voor
       gezonde variatie

Dwarsdoorsnede graankorrel

1.  MEELKERN (het binnenste)

Vooral koolhydraat en eiwit

2.  ZEMEL (vliesje)

Vooral voedingsvezel, vitaminen en mineralen

3.  KIEM

Vooral goede vetten, vitaminen en mineralen

1.

3.

2.
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Gluten
Veelgebruikte graansoorten in onze 

 ambachtelijke bakkerij bevatten gluten. 

Dankzij dit eiwit kan het deeg goed 

rijzen en krijgt ons brood een luchtige 

en stevige structuur. Dat is vooral 

 belangrijk bij zwaardere broodsoorten, 

 zoals volkorenbrood, rozijnenbrood 

of brood met veel zaden en pitten. 

Lekker, gezond en gevarieerd.

HAVER 
Haver bevat minder koolhydraten en 

meer onverzadigde vetten dan tarwe. 

Daarnaast hebben de vezels een positief 

effect op de cholesterolverlaging. Veel 

 haverbrood is gemaakt van gecertifi ceerd 

glutenvrij haver. Daardoor kan het ook 

veilig zijn voor coeliakiepatiënten. 

GERST 
Van gerst kun je niet alleen 

bier brouwen, maar ook heerlijk 

brood maken. Gerst  bevat bijna 

50% meer voedingsvezel dan tarwe. 

Wij voegen gepofte, hele gerstekorrels 

vaak toe aan tarwemeel. De korrels 

 hebben een aangename ‘bite’ en 

geven het brood extra smaak.

Granen 
zijn de 

 zaden van 
grassen

SPELT
Spelt is nauw verwant aan tarwe, óók qua voedings-

waarde. Alleen de  gluten kennen een iets andere 

samen stelling, waardoor speltbrood voor  sommige 

 mensen beter verteerbaar is. Speltbrood heeft een 

heerlijk aroma en een volle, noot achtige smaak. 

TARWE
Dit is de bekendste en 

meest gebruikte graan-

soort in de Nederlandse 

ambachtelijke bakkerij. 

Het zit vol vezels,  vitamines 

en mineralen. Tarwe rassen 

 worden  ingedeeld naar 

groeiseizoen of naarhet 

gluten gehalte. Hoe harder 

de korrel, hoe meer gluten. 

MAÏS
Nederlands maïsbrood is een meer-

granenbrood. We mengen de maïs 

met tarwe om die lekker luchtige structuur 

te krijgen. De maïs zorgt voor de 

 karakteristieke lichtgele kleur en heerlijke 

zoete smaak.

Dankzij gluten kan 
 brooddeeg goed rijzen

ROGGE 
Roggebrood is bijzonder voedzaam. Een plakje 

 levert circa 15% van de aanbevolen dagelijkse 

 hoeveelheid aan voedingsvezels en ijzer op. 

Door afwijkende bereidingswijzen kennen 

onze roggebroden grote regionale verschillen. 

Er zijn ook heerlijke borrelhapjes mee te maken!

Van bijna alle soorten 
graankorrels is het omhulsel 
oneetbaar. Dit is het kaf. 
     Inderdaad, het kaf dat van het 
koren wordt gescheiden.
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Vier Valentijn met iets lekkers van de bakker

666

OP 14 FEBRUARI IS HET VALENTIJNSDAG. DE DAG WAAROP JE EEN 
GELIEFDE, VRIEND OF VRIENDIN KUNT VERRASSEN MET EEN KAARTJE, BLOEMEN 
OF CHOCOLADE. DE BAKKER HEEFT DE ZOETSTE TRAKTATIES VOORBEREID. 
HIJ HEEFT IN IEDER GEVAL EEN KUS VERDIEND!

Tongstrelende
traktaties
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Samen genieten
Vaak gebruikt een banketbakker rond 

14 februari marsepein in zijn traktaties, 

om de chocolade bijvoorbeeld van rozen of 

hartjes te voorzien. Veel Valentijns producten 

worden in de vorm van een hart gemaakt. 

Een presentje van de bakker is altijd origineel 

en wordt feestelijk voor je geliefde verpakt. 

En wat natuurlijk niet onbelangrijk is bij 

zulke smaakvolle cadeautjes: na het uitpakken 

kun je er  lekker samen van genieten! 

Op Valentijnsdag geven geliefden elkaar 

extra aandacht. Het is een traditie uit 

vroeger tijden, toen het nog niet zo 

 gebruikelijk was om je liefde voor iemand 

kenbaar te maken. Op Valentijnsdag 

werd op die regel, al dan niet anoniem, 

een uitzondering gemaakt.

Historie
Al in het jaar 496 wordt 14 februari door 

Paus Gelasius de Eerste uitgeroepen tot de 

dag van de heilige Valentinus. Van hem 

wordt beweerd dat hij jonge  stellen met 

elkaar in de echt verbond, wat door toen-

malig keizer Claudius strikt verboden was. 

Hij was namelijk van mening dat ongehuwde 

mannen betere soldaten waren. Zij zaten 

tenminste niet met hun hoofd in de wolken! 

Als de keizer ontdekt dat Valentinus zijn 

regels met voeten treedt, laat hij de priester 

martelen en onthoofden. Vlak voordat zijn 

dood wordt voltrokken, steekt Valentijn 

het dochtertje van de gevangenbewaarder 

een klein briefje toe. ‘Van je Valentijn’, staat 

erop. Een traditie is geboren.

Diepe indruk
Naast (geheime) briefjes zijn bloemen een 

bekend Valentijnscadeau. Ook chocolade 

is populair rondom 14 februari.  

De ambachtelijke bakker maakt hiermee 

prachtige presentjes, waarmee je ongetwijfeld 

diepe indruk maakt. Hij helpt je met liefde 

bij het uitzoeken van een geschikt product 

en is altijd bereid om iets bijzonders en 

heel persoonlijks voor je te maken, als je 

dit vooraf met hem bespreekt. 

36 MILJOEN DOZEN  CHOCOLADE
Engelse emigranten hebben Valentijnsdag geïntroduceerd in de 

 Verenigde  Staten, waar het is uitgegroeid tot een  serieuze feestdag. 

Op 14 februari worden hier maar liefst 36 miljoen dozen  chocolade 

 verkocht! Vanuit Amerika is het vieren van deze dag  overgewaaid 

naar Europese landen. In Nederland viert tegenwoordig ongeveer 

een kwart van de bevolking Valentijnsdag door iets leuks voor of met 

zijn of haar partner te doen.

EEN VERRASSEND 
 ONTBIJTRECEPT
Je geliefde verrassen hoeft echt 

niet  ingewikkeld te zijn. Kijk eens in 

de keukenkastjes of je de volgende 

 ingrediënten in huis hebt:

Sneetje brood

Ei, boter en ketchup

Koekenpan

Hartjesvorm 

Snijd uit het sneetje brood een hartje 

met de vorm. Smelt de boter in de 

 koekenpan en leg de boterham hierin. 

Tik het eitje kapot en vul hiermee de 

 uitsnede van de hartjesvorm. 

Rustig laten bakken, versieren met een 

beetje ketchup en klaar! Als jouw Valentijn 

niet van ei houdt, kun je het hartje ook 

vullen met jam of chocoladehagels.

Maak zelf een hart van chocolade!
Bereidingswijze:

Knip een hart van papier. Smelt de reep chocolade ‘au bain-marie’. 

Haal het pannetje van het vuur en roer het een beetje koud. 

Voeg zoveel verkruimelde cornfl akes aan de vloeibare chocolade toe, 

dat de chocolade uiteindelijk de cornfl akes bij elkaar houdt. Roer het 

geheel goed om tot het een plakkerige massa is. Schep deze pasta op 

de hartvorm en zorg dat het mooi gelijkmatig over de vorm is verspreid. 

Plaats de bonbons erop en zet deze eventueel vast met een klein 

beetje vloeibare chocolade. Maak je eigen chococreatie af met een 

mooie bloem van marsepein.

Benodigdheden:

Een paar 
prachtige bonbons 
van de bakker

Een reep 
pure chocolade

Cornfl akes

Marsepein
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EERLIJK
en echt

Is desembrood gezonder?
Desembrood is natuurlijker dan gewoon 

brood omdat het weinig tot geen gist of 

andere broodverbeteraars bevat. Hierdoor 

bevat het niet per defi nitie meer voedings-

stoffen, maar is het wel nóg beter voor de 

spijsvertering. Desembrood is bovendien 

geschikt voor mensen die geen melk-

producten mogen omdat het in ieder geval 

geen melkderivaten bevat.

Bevat elk desembrood evenveel 
zuurdesem?
Net als ‘speltbrood’ is de term ‘desembrood’ 

niet wettelijk beschermd. Als aan een 

 normaal, snel gerezen brood 1% desem 

(of zelfs desempoeder) is toegevoegd, mag dit 

al worden verkocht als desembrood. Ga voor 

echte kwaliteit dus naar je  ambachtelijke 

bakker. Hij voegt graag de maximale 

 hoeveelheid desem toe, circa 30%! 

Smaakt desembrood zuur?
Een desembrood hoeft niet zuur te zijn. 

De meeste Nederlandse bakkers maken 

hun desembrood zoeter en luchtiger door 

het langer te laten rijzen en door het op 

de vloer te bakken. Hierdoor smaakt het 

bij elke ambachtelijke bakker anders. 

Hij geeft zijn brood bovendien een eigen 

karakter door de graankeuze voor zijn 

 desem en meel. In vergelijking met 

 gangbaar brood heeft desembrood een 

krokantere korst en een stevigere kruim. 

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!

Wat is desem eigenlijk?
Desem is een verzuurd beslag van water en 

bloem. Door dit mengsel een paar  dagen te 

laten staan, treedt fermentatie op. De melk-

zuurbacteriën van de bloem ontwikkelen 

zich, waardoor een natuurlijk gistings-

proces op gang komt. Temperatuur, lucht-

vochtigheid en duur zijn van groot belang 

voor de gistwerking én de beoogde smaak. 

Wat is de rol van desem?
Brood krijgt haar luchtige structuur  door dat 

het deeg rijst. Bij normaal brood zorgt gist 

hiervoor, bij desembrood een natuurlijk 

gistmiddel: desem. Doordat de rijstijd van 

deeg met desem vele malen langer is, wordt 

het brood malser en  voller van smaak. 

Zo maken 
wij écht 

desembrood
MET ZIJN ROBUUSTE UITERLIJK, KARAKTERISTIEKE SMAAK EN  KNAPPERIGE KORST IS 
 DESEMBROOD MOMENTEEL BIJZONDER  POPULAIR. EN TERECHT! MAAR HET ENE 
 ‘DESEMBROOD’ IS HET  ANDERE NIET. LEES WAAROM EN NEEM DE PROEF OP DE SOM.
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Als het deeg een homogene massa is, gaat het in grote  bakken voor 

de eerste rijs. Het desem zorgt voor het volume. En hoe langer de rijstijd, 

hoe meer smaak. Sommige bakkers laten het wel 24 uur werken!

Ten slotte bakken we desembrood ‘op de vloer’ 

van de oven. De gelijkmatige warmte draagt bij 

aan het specifi eke aroma.

DAG 1

DAG 2

DDAAGG 11

Dit desembrood verrijken we met een heerlijke zaden-

melange. Door het eerst te laten weken, trekken de zaden 

straks geen vocht meer uit het deeg. Sommige bakkers 

 roosteren de zaden eerst kort voor nóg meer smaak.

14:00 uur

04:00 uur

12:45 uur

13:45 uur

Aan meel en zout voegen we een afgewogen, fl inke hoeveelheid 

desem toe. Dit heeft al dagenlang gegist. Het desem (hier van rogge) 

en het meel kunnen van allerlei graansoorten zijn gemaakt. Vervolgens 

voegen we water toe en kneden we   alles in de deegkuip. Dan gaan 

ook de zaden er doorheen.

We modelleren de afgewogen 

hompjes deeg handmatig. Hierbij 

brengen we het op de juiste 

 spanning. Te stevig deeg zal in de 

oven scheuren, te slap deeg zakt 

uit. Soms is nog een scheutje 

 water nodig. Hier onderscheidt de 

vakman zich, want natuurproducten 

gedragen zich nooit hetzelfde.

07:00 uur

08:15 uur

Nu volgt de narijs, meestal 2 tot 3 uur. Ook hier hebben duur, 

temperatuur en vochtigheidsgraad directe invloed op de 

 u iteindelijke smaak en structuur. Moeilijk? Nee hoor, wij zien dit 

als mogelijkheden om ons eígen brood extra bijzonder te maken!

04:30 uur

DE COMPLETE 
FILM IS TE ZIEN OP 
YOUTUBE.COM/
BAKWERK
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Het resultaat: een oergezond natuur product 

met een bijzondere smaakbeleving. 

 Gevormd door de hand van de meester!
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Een eierkoek 
bestaat 
 voornamelijk 
uit eieren.

Cacao wordt gerekend tot de moderne superfoods en is van 

nature zeer rijk aan antioxidanten, die zogenaamde fl avonoïden 

bevatten. Dit zijn plantaardige stoffen die kleur geven aan 

veel groenten en fruit. In diverse studies is aangetoond dat 

deze fl avonoïden (die ook in bijvoorbeeld thee, peulvruchten 

en rode wijn aanwezig zijn) een gunstig effect hebben op 

onze bloedvaten. Hierdoor lopen eters van pure chocolade 

minder risico op een hartinfarct, een beroerte of diabetes. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de consumptie van tien 

gram pure chocolade per dag de kans op hart- en vaatziekten 

halveert. Flavonoïden hebben daarnaast een positief effect 

op de huid en het denkvermogen. Hoe meer cacao in de 

chocolade is verwerkt, hoe meer fl avonoïden aanwezig zijn. 

En: hoe hoger het cacaopercentage, hoe minder vetten. 

Pure chocolade levert bovendien veel B-vitamines en bevat 

door de afwezigheid van melkproducten geen cholesterol. 

Hoe hoger 
het cacao-
percentage, 
  hoe gezonder 
de chocola.

Chocolade verhoogt het serotine- en endorfi negehalte in de hersenen, 

wat een oppeppend effect geeft. Door de hoge concentratie aan calorieën 

en de verhouding tussen vet en suiker is een stukje chocola een directe 

bron van energie. Hierdoor is chocolade een populair tussendoortje voor 

sporters of studenten. 

Eierkoeken zijn luchtige, ronde en goudgele koeken die worden 

 gemaakt van eieren, melk, suiker, bloem, water, een beetje zout, 

 citroenrasp en ammonium. Van dit laatste bestanddeel wordt de 

 eierkoek groot en luchtig. Een ambachtelijke bakker gebruikt iets 

meer dan de helft bloem in zijn recept, ruim een derde suiker 

en een kleine tien procent eieren. De eierkoek bestaat dus niet 

voornamelijk uit  eieren. Toch is tien procent ei op een beslag wel 

veel. Je mag de eieren in dit recept dus gerust een hoofdbestand-

deel noemen. 

Veel ambachtelijke bakkers bakken niet alleen de traditionele 

 versie van de eierkoek, maar hebben ook allerhande variaties bedacht 

zoals een eierkoek van spelt of volkoren, met chocolade, rozijnen 

of kaneel. Er zijn zelfs bakkers die de eierkoek vullen met slagroom.

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 ?

GEZOND TUSSENDOORTJE?
Sinds dieetgoeroe Sonja Bakker in 2005 de eierkoek in haar menu’s intro duceerde, 

zien veel Nederlanders deze koek als een gezond tussendoortje. Dat is niet 

 helemaal terecht. De koek bevat weliswaar net als ontbijtkoek geen vet, maar wel 

veel suiker. Maar het blijft natuurlijk een van de gezondere snacks om te kiezen!

10
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het
 oog
van 
de 
meester

Rudolph van Veen is naast Meester Kok ook een 

van de twee Meesters Patissier in Nederland.  

 Hiermee heeft hij de hoogste waardering voor beide 

ambachten op zak. De Meestertitel is er namelijk 

 alleen voor de állerbesten. Ons land kent ook vier 

Meesters Boulanger. In deze rubriek delen de 

 Meesters hun kennis, ervaring en visie. Het liefst 

 natuurlijk over iets wat zij zelf bijzonder lekker vinden…

“Ik was een jaar of elf toen ik op vakantie 

op onderzoek uitging. ‘s Middags zag ik de 

bakker zijn eigen broodjes opeten, zittend 

op een omgekeerde emmer. De kok daaren-

tegen sloot zijn restaurant en genoot van 

een heerlijk runderhaasvinkje. Dat gaf de 

doorslag: ik ga koken. Maar stiekem vond 

ik gebak maken altijd het leukst!”

Het banketbakkersbloed kroop waar het 

niet gaan kon. Na de titel Meesterkok 

 behaalde Rudolph als een van de eersten 

in Nederland óók de titel Meesterpatissier. 

Waar komt die enorme drive vandaan? 

“Onder koks was ik altijd ‘de bakker’ en 

onder bakkers ‘de kok’. Terwijl je in mijn 

ogen een betere kok bent als je kunt 

 bakken en vice versa! Bij het televisie-

programma 24Kitchen waarvoor ik veel 

werk, gaan koken en bakken hand in hand. 

Ik wil nooit meer kiezen.”

Rudolph wil met zijn TV-programma’s 

mensen helpen en enthousiasmeren, maar 

vooral ook informeren. “Ik wil naar de 

 essentie van het ambacht, met ingrediënten 

die iedereen begrijpt. Je wilt toch weten 

wat je in je lichaam stopt?” 

Bang dat hij hiermee de bakker in de wielen 

rijdt, is Rudolph niet. “Integendeel, bakkers 

werken ook met de beste grondstoffen. 

 Bovendien creëer ik besef van hún vakman-

schap, wat weer leidt tot extra waardering 

van de kijker. Sterker nog, waarschijnlijk 

denken juist de thuisbakkers: wat ben ik 

blij dat er banketbakkers zijn!”

 ‘De essentie 
van het ambacht 
    kan niet vaak genoeg
worden verteld’
JARENLANG WORSTELDE HIJ MET DE KEUZE TUSSEN 
 HORECA EN BAKKERIJ. PURE PASSIE BRACHT HEM 
ZOWEL DE TITEL MEESTERKOK ALS MEESTERPATISSIER. 
ZIJN  HUIDIGE DOEL: ANDERE ENTHOUSIASTE MENSEN 
 HELPEN (H)EERLIJK TE KOKEN EN TE BAKKEN.

Als het even kan, fi etst Rudolph op zaterdag-

ochtend samen met zijn zoontje naar de 

bakker voor vers brood. “Ons vaste geluks-

momentje. Om daarna in de bakkerijwinkel, 

met die heerlijke geur, te kiezen uit al die 

soorten… Ik ben gek op Pain de Siegle, 

stevig Frans brood met een knapperige 

korst.” Eenmaal thuis snijdt hij zelf plakken. 

“En dan met het hele gezin aan tafel 

 genieten. Heerlijk, na een drukke week.”

Rudolph van Veen
11
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Oorspronkelijk is carnaval een katholiek 

feest. In Nederland wordt het voornamelijk 

in het zuiden gevierd omdat daar de 

meeste katholieken woonden. Natuurlijk 

maken ook veel noordelijke collega’s typische 

of juist eigentijdse carnavalsproducten, 

maar voor de ambachtelijke bakkers 

 beneden de rivieren is carnaval van ouds-

her een serieuze zaak. 

Na vette dinsdag begint om middernacht 

de vastentijd van veertig dagen tot aan 

 Pasen. Vanuit de katholieke overtuiging 

werd dit gedaan ter nagedachtenis aan de 

veertig dagen die Jezus Christus verbleef in 

de woestijn. Omdat men tijdens carnaval 

nog één keer uitgebreid kon eten en drinken, 

werd dit een waar smulfestijn. Met een 

glansrol voor de bakker.

Overleven
Al eeuwenlang maken mensen voor feesten 

speciale lekkernijen. Maar om drie dagen 

lang feesten, bier drinken en optochten 

 lopen te overleven heb je ook véél energie 

nodig! De proviand moest bovendien 

 gemakkelijk mee te nemen zijn. Carnaval 

wordt immers vooral op straat gevierd. 

Wij boden de oplossing, met stevige koeken, 

zoete broodjes en hartige snacks.

Nog altijd zijn er ambachtelijke bakkers 

die duizenden nonnevotten bakken: 

dé traditionele carnavalsbroodjes. Manden 

vol gaan mee de praalwagen op, evenals snoep-

goed en kleine speelgoedjes. Het is Prins 

Carnaval die alles ‘uitgooit’, de hele optocht 

lang. Zo helpt hij zijn volk om  carnaval door 

te komen. Met het lekkers van de ambachtelijke 

bakker overleef je alles. Aláááf!

HISTORISCHlekker

DWEILORKESTEN, PRAALWAGENS, HOFNARREN EN POLONAISES. 
VAN Z  ONDAG 15 TOT EN MET DINSDAG 17 FEBRUARI BARST HET 
 CARNAVALSFEEST WEER LOS. OÓK IN VEEL VAN ONZE WINKELS. 
WANT ALS ER IETS TE VIEREN VALT, DAN SPRINGT DE AMBACHTELIJKE 
BAKKER EROP IN. AL EEUWENLANG!

Heerlijk 
survivalfeest 
met lange 
traditiecarnaval 

12
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ALTIJD FEEST BIJ U THUIS!
Een Brabantse bakker heeft anti-kater-

broodjes geïntroduceerd: brood met 

een pittig stuk vlees en katenspek ‘om 

carnaval zonder hoofdpijn te overleven’. 

Origineel! Wij haken graag in op 

 actualiteiten, thema’s en seizoenen. 

Zo maakt ú overal een feest van.est van.

Nonnevotten
Vanaf 11 november, de start van het 

 carnavalsseizoen, maken de bakkers in 

Zuid-Limburg nonnevotten. Dit zijn 

donutachtige, gesuikerde broodjes. 

Ze worden gebakken en gedraaid in plant-

aardige olie. Echte nonnevotten hebben 

een goed hengsel en een mooie slinger; 

soms ook twee. Hij hapt heerlijk weg en zit 

vol koolhydraten, vetstoffen en suiker. Zo 

kun je er weer een paar uurtjes tegenaan!

De naam van het product kent een lange 

historie. Vroeger brachten rijke mensen 

hun oude kleding naar de nonnen, bestemd 

voor de armen. In ruil hiervoor gaven de 

armen verrukkelijke, zelfgemaakte broodjes 

terug: nonnevotten. 

Ook vlaai hoort erbij
Natuurlijk genieten Limburgers ook tijdens 

carnaval volop van een ‘stukske vlaai’. 

Geen gewone, maar opgemaakt met fruit 

in de carnavalskleuren rood, geel en groen!

N tt
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Met het lekkers van de 
 ambachtelijke bakker overleef je alles. Aláááf!
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Roggebrood: 
voor de stevige trek!
Nog zo’n typische carnavalslekkernij: 

 roggebrood met spek en ei. Kan ingepakt 

zo mee de optocht in. Wist je dat roggebrood 

per streek anders is? Zuidelijk roggebrood 

is minder zoet, lichter van kleur en vaster 

van structuur. Dit komt doordat we er 

naast rogge ook tarwemeel in verwerken.

Worstenbroodjes
De bekendste broodspecialiteit van Brabant 

vindt ook tijdens carnaval gretig aftrek. 

Voor de vulling heeft elke ambachtelijke 

bakker zijn eigen recept. De combinatie 

van dierlijke grondstoffen en plantaardige 

ingrediënten kan erop duiden dat dit 

vroeger een offerbrood was. Het eten 

 ervan zou het welvaren van de veestapel 

en de groei van het gewas bevorderen.
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SOMMIGE BAKKERS KRIJGEN 
NOOIT GENOEG VAN HUN 
VAK. DAG EN NACHT ZIJN 

ZIJ MET HUN GROOTSTE 
PASSIE BEZIG. OMDAT ZE 
HET  GEWOONWEG NIET 

KUNNEN LATEN, OF OMDAT 
ZE ZICH VOORBEREIDEN OP 

(INTER)NATIONALE WED-
STRIJDEN. HET RESULTAAT 

MAG ER ZIJN. NEDERLANDSE 
BAKTALENTEN GOOIEN 

 REGELMATIG HOGE OGEN OP 
INTERNATIONAAL NIVEAU.

PRACHT
VAK!

Bakken 

  op hoog niveau

Jong talent scoort 
tijdens Europese  

Kampioenschappen

14
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SPELREGELS
Twaalf landen namen deel aan het  EK 

 Boulangerie, dat in oktober 2014 in Brussel 

is georganiseerd. Ieder land  vaardigt twee 

kandidaten af, die in zes uur tijd binnen vier 

categorieën vier  verschillende broodsoorten 

moeten  maken. Van iedere soort moeten er 

 vijftien stuks aan de internationale jury worden 

 gepresenteerd. Daarnaast moet een showstuk 

van brood in elkaar worden gezet. Vooraf-

gaand aan de wedstrijd  krijgen de kandidaten 

een uur de tijd om alle ingrediënten af te 

wegen en klaar te zetten. Een spannende 

strijd dus: niet alleen tegen de concurrerende 

 landen, maar ook tegen de klok! 

Tim Boers (21) en Kris Huysman (18) nemen 

al jaren met veel plezier deel aan landelijke 

jeugdvakwedstrijden. Dan worden zij 

 uitgenodigd voor een selectiewedstrijd, 

waar de kandidaten voor het Europees 

Kampioenschap Boulangerie in Brussel 

worden uitgekozen. “Vooraf zijn we 

 nadrukkelijk gewaarschuwd dat er veel 

van ons zou worden verlangd, maar 

daar hebben we ons niet door laten-

afschrikken”, vertelt Kris. “Het leek ons 

fantastisch om  Nederland te mogen 

 vertegenwoordigen op een internationale 

bakkerswedstrijd.”

De twee vrienden, allebei werkzaam bij 

Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk, hoopten 

vurig dat een van hen de selectiewedstrijd 

tot een goed einde ging brengen. “Tot onze 

grote verbazing werden wij nummer één 

en twee”, aldus Tim. “Dat betekende dat wij 

samen als team naar Brussel zouden worden 

uitgezonden. Een geweldig resultaat!”

Origineel én lekker!
Onder deskundige begeleiding trainen de 

jongens vervolgens acht maanden lang 

meerdere dagen per week. Ze perfectioneren 

hun bijdragen aan de categorieën brood, 

klein brood, brioche en getoerd gerezen 

tot in de puntjes en moeten daarnaast een 

showstuk van brood maken dat aansluit 

bij het thema ‘Oorlog en Vrede’. “In iedere 

categorie moet je vier verschillende soorten 

brood laten zien”, vertelt Kris. “Ik maakte 

bijvoorbeeld brioches, gevuld met frambozen-

room en met sinaasappelroom. Tim heeft 

zijn getoerd gerezen producten onder 

 andere gevuld met tomatenpuree en met 

passieroom. Je moet origineel zijn, maar 

het moet natuurlijk ook verschrikkelijk 

lekker smaken en er prachtig uitzien!”

Tegenslag
Tijdens de wedstrijd verloopt alles voor-

spoedig voor de jonge bakkers, totdat drie 

kwartier voor het einde het Nederlandse 

showstuk in elkaar stort. “Dan zakt de 

moed je compleet in de schoenen”, vertelt 

Kris. “Al die uren voorbereiding en dan 

overkomt je zoiets op het moment suprême. 

Wellicht waren het de zenuwen. Maar op 

zo’n moment moet je toch verder. 

Tim spoorde me aan door te gaan en heeft 

me echt door die laatste minuten heen 

 gesleept.” Met resultaat! Tim wint de eerste 

prijs in de categorie ‘getoerd gerezen’ en 

Kris sleept de hoofdprijs in de categorie 

‘brioche’ in de wacht. “Het is fantastisch 

dat we allebei met een gouden plak huis-

waarts konden keren.” 

Zijn de heren blij dat ze hun vrije tijd 

weer terug hebben? Ze lachen. “We zijn 

uitgenodigd om deel te nemen aan de 

mondiale wedstrijd IBA-cup in München. 

Waarschijnlijk gaan we er binnenkort 

toch weer ieder weekend tegenaan om 

onszelf te overtreffen. Deze Europese titel 

smaakt naar meer en we leren er zo onge-

loofl ijk veel van. Alleen al de ervaring 

neemt niemand ons meer af.”

15
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Een geweldig 
 resultaat!
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SMAKELIJK
ETEN!

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

PURE MUESLI BEVAT VEEL B-VITAMINES EN MINERALEN. 
VERWERKT IN EERLIJK BROOD BIEDT HET DE  PERFECTE 
COMBI NATIE: WÉL ALLE VOEDINGSSTOFFEN EN ENERGIE, 
NÍET DE  TOE GEVOEGDE SUIKERS. EN ALTIJD LEKKER  BOVENDIEN!

Muesli is een supergezonde smaakmaker. 

Mits je de zuivere ingrediënten gebruikt 

natuurlijk. Bij ons kun je hierop vertrouwen. 

Ambachtelijke bakkers maken dagelijks 

de lekkerste volkoren mueslibroden 

en -bollen, rijk gevuld en vol energie. 

Wij laten je weer weten hoe dingen horen 

te smaken. Voor een voedzaam ontbijt of 

heerlijke lunch!

Overal anders
Wij stellen onze eigen mueslimelanges 

 samen. De ingrediënten hebben we toch 

al in huis, in de puurste vorm en van de 

hoogste kwaliteit. De één legt het accent 

op noten, de ander op papaja of rozijnen. 

Net wat onze klanten lekker vinden!

Ingrediënten
8 sneetjes muesli- of notenbrood 

300 gram zachte geitenkaas

1 appel in dunne schijfjes 

8 el appelstroop

2 el balsamicoazijn

veldsla

Bereidings
Roer de appelstroop en de balsamicoazijn 

in een kom door elkaar. Verkruimel de 

geitenkaas (zonder korst). Besmeer de 

 sneetjes muesli/notenbrood met de 

 balsamicostroop en beleg ze met veldsla, 

geitenkaas en schijfjes appel.

Mueslisandwich 
met appel en geitenkaas

Ingrediënten
2 sneetjes mueslibrood

2 sneetjes rozijnenbrood

2 sneetjes vijgenbrood

150 gram oude kaas, grof geraspt

50 gram dadels, zonder pit, gehakt

1/2 theelepel balsamicoazijn

Bereiding 
Snijd de verse broodsoorten in puntjes. 

Meng de kaas, dadels en balsamicoazijn 

met een vork tot een grove tapenade en 

smullen maar! Ook lekker als nagerecht 

met druiven, olijven, noten en een glas 

port of dessertwijn.

Brood met muesli:de ideale combi!

WIST U DAT...?
‘Müesli’ is Zwitsers-Duits voor moes, brei. Zo typeerde men het papje dat 

de Zwitserse arts Bircher-Benner rond 1900 introduceerde. 

Kaas-dadeltapenade 
met drie soorten brood
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