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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.

Hoewel ik erg kan genieten van de winterperiode en de gezelligheid die dat 
met zich meebrengt, sta ik in het voorjaar te popelen om er weer op uit te gaan. 
Lekker naar buiten, met je hoofd in de nog frisse wind, genieten van de natuur: 
ik kijk er enorm naar uit.

Niets is zo fi jn als buiten trainen. In de winter zoek ik mijn heil binnen, maar 
zodra het zonnetje weer een beetje gaat schijnen en de temperaturen aangenaam 
worden, neem ik de fi ets mee naar buiten. Eindeloos trappen langs Hollandse 
slootjes, de natuur zien ontluiken en de eerste jonge dieren waarnemen. 
Zodra de eerste sneeuwklokjes zich in de tuin laten zien, maak ik plannen voor 
lange fi etstochten en frisse wandelingen in de buitenlucht.

Op zondag fi ets ik vaak met mijn gezin. Samen met mijn man en onze dochter 
Indy op pad en onderweg lekker ergens lunchen: dat zijn gezellige geluks-
momenten. Er komen mooie zondagen aan dit voorjaar: denk aan Pasen en aan 
Moederdag. Goede redenen om de ambachtelijke bakker een bezoek te brengen 
voor de lekkerste broodjes, de mooiste taart en natuurlijk een paar verrukkelijke 
chocolade eieren. Aan tafel!

Lentegroeten,

COLOFON
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In het gezin van Marjon Keller schuift iedereen 

’s ochtends gezellig samen aan tafel. “Mijn man 

smeert voor ons allemaal twee boterhammen, die 

hij per helft belegt. Zo kiezen we elk vier soorten 

beleg. Een feestje!”

De radiopresentatrice is gek op brood. “Ik heb een 

broodbakmachine en die gaat zelfs mee op winter-

sport, zó lekker vind ik de geur van versgebakken 

brood in de ochtend.” Ook de ambachtelijke bakker 

brengt ze regelmatig een bezoek. “Ik eet het liefst 

grof volkoren. Lekker met oude kaas van de markt 

of frambozenjam.”

Marjon kent vrijwel alle (banket)bakkers in de regio 

en weet precies waar ze moet zijn voor het brood 

en banket van haar voorkeur. “Bij de ene bakker haal 

ik het lekkerste stokbrood met sesamzaadjes, de 

andere heeft de beste hazelnootschuimtaart. Ook 

kijken we reikhalzend uit naar de nougat paaseieren 

van de bakker in ons dorp. Zo heeft ieder zijn 

 specialiteit. Daar rijd ik graag een blokje voor om.”

De weekenden rondom Pasen en Moederdag zijn 

extra feestelijk in het gezin. “Heerlijk, al die 

 papieren zakjes op het aanrecht met lekkernijen 

van de ambachtelijke bakker. Mooie borden op tafel 

en gezellige servetten. Verwachtingsvolle voorpret. 

Allemaal beleving, maar je proeft ook echt het 

 verschil.” Overigens heeft Marjon geen bijzondere 

dagen nodig om een keertje extra langs de bakker 

te gaan. “Wij grijpen thuis álles aan om ergens een 

feestje van te maken. En hoewel ik voor eeuwig 

strijd met de kilo’s, leef ik bij het motto dat je altijd 

mag zondigen voor goede waar.”

Marjon Keller

Fotografi e: Michel Porro

smullen
met

I h t i M j K ll h ift i

‘Je mag altijd zondigen 
voor goede waar’

WIE IS...?
Marjon Keller (1970) 

heeft sinds april 2010 

haar eigen radio-

programma op 

100% NL en doet de 

voice-over van diverse 

RTL-programma’s en 

commercials. In de  

 jaren tachtig maakte 

ze deel uit van de 

 meidengroep Frizzle 

Sizzle, waarmee ze 

deelnam aan het 

 Eurovisie Songfestival 

in Noorwegen in 

1986. Ze is getrouwd 

en moeder van 

drie zoons.

3
BAKWERK

34351-Magazine Bakwerk 05.indd   3 27-02-15   10:48



WERELDWIJD WORDT EEN DERDE VAN AL ONS VOEDSEL WEGGEGOOID. 
ZONDE! HELEMAAL OMDAT JE VEEL ETENSWAREN EEN TWEEDE 
LEVEN KUNT GEVEN DOOR ER NET EVEN ANDERS MEE OM TE GAAN. 
SOMS WORDT HET HIERDOOR MINSTENS ZO LEKKER ALS HET ORIGINEEL.

Voorkom voedselverspilling

Gun je boterham 
  een tweede leven
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In Nederland wordt jaarlijks 75 miljoen 

kilogram brood weggegooid. Bijna de helft 

daarvan is dagvers brood, wat  betekent 

dat het dagelijks vers is  gebakken. Een 

 ambachtelijke bakker houdt  gemiddeld 

53 broden per dag over, vijf tot tien procent 

van wat hij  dagelijks produceert. Brood 

staat bovendien in huishoudens na zuivel-

producten op de tweede plaats van meest 

verspilde voedingsmiddelen in Nederland. 

En dat doet een bakkershart pijn!

Retourbrood
Een deel van ons retourbrood wordt 

 verwerkt in diervoeding of gaat direct als 

voer richting kinderboerderijen, maneges, 

boeren of dierentuinen. Sommige bakkers 

schenken hun overgebleven brood aan 

het einde van de dag aan de Voedselbank. 

Omdat meer dan een miljoen mensen in 

Nederland onder de armoedegrens leven, 

is het hier goed besteed. Zo wordt ook 

het milieu minder belast, omdat voedsel-

overschotten verdwijnen. Andere bakkers 

verwerken (een deel van) hun retourbrood in 

Een brood dat ouder wordt, droogt uit van 

 binnen en krijgt een taaie korst aan de buiten-

kant. Dat komt omdat het vocht vanuit de 

kruim (het binnenste deel) naar de korst trekt.

nieuwe bakkerijproducten. Zo komt brood 

in een andere vorm weer in de bakkerij 

 terecht en hoeft niet te worden weggegooid. 

Ontbijtkoek bijvoorbeeld bevat soms 

voor een deel retourbrood en wordt hier-

van juist lekker mals.

Ook als consument kun je oud brood 

 gemakkelijk hergebruiken. Goed voor je 

portemonnee, beter voor het milieu en lief 

voor de bakker, die het brood met zoveel 

zorg en aandacht voor je heeft gebakken.

Wat maak je van oud brood?
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Witbrood is niet alleen een traktatie met roomboter en  hagelslag. Met wat ouder geworden 

sneetjes kun je ook de lekkerste dingen op tafel toveren. Je kunt er bijvoorbeeld broodchips
van bakken. Hiervoor zijn verschillende marinades op de markt, maar je kunt natuurlijk ook 

zelf iets verzinnen met een goede olijfolie en lekkere kruiden. Snijd het brood in repen, haal 

het door de marinade en bak het af in de oven. Dit kan natuurlijk ook met bruin- of volkoren-

brood. Oud brood doet uitstekend dienst als paneermeel: even drogen in oven en vervolgens 

versnipperen. Als je de stukjes wat grover hakt en voordat ze in de oven gaan even besprenkelt 

met olie en kruiden, heb je heerlijke huisgemaakte croutons voor in de sla. Liever iets zoets? 

Bak dan wentelteefjes van oude boterhammen. Kluts een ei met 200 ml melk, twee eetlepels 

suiker en wat kaneel door elkaar. Drenk de boterhammen in dit mengsel, bak ze bruin in een 

koekenpan en serveer met boter en basterdsuiker. Je kunt er ook zoete broodstengels van 

maken. Maak hiervoor repen brood licht vochtig en bestrooi de repen met suiker en kaneel. 

Even afbakken in de oven en je hebt een heerlijke traktatie! 

In Nederland wordt jaarlijks 75 miljoen

Een brood dat ouder wordt, droogt uit van 

 binnen en krijgt een taaie korst aan de buiten-

kant. Dat komt omdat het vocht vanuit de 

kruim (het binnenste deel) naar de korst trekt.

Wat maa
Witbrood is niet alleen 

sneetjes kun je ook de 

KNAPPERIGE PIZZA’S VAN 
OUD BROOD 
Snijd het brood in de lengte en rooster 

deze plakken. Bestrijk ze vervolgens met 

een saus, bijvoorbeeld pesto, tomaten-

saus of  knofl ookboter. Beleg de broodjes 

dan met de ingrediënten van jouw keuze. 

Denk aan vlees(waren), vis en groenten 

zoals champignons, uien of paprika. 

 Bestrooi je pizza tenslotte met een kaas 

naar keuze en verwarm het geheel in 

de oven totdat de kaas is gesmolten.

Oud brood 
kun je makkelijk 

hergebruiken.
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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!

Gele room wordt ook wel banketbakkers-

room of crème pâtisserie genoemd. Het 

vormt de basis van veel producten in de 

banketbakkerij. Natuurlijk denk je bij gele 

room meteen aan tompouces of pudding-

broodjes. Maar wist je dat wij het ook 

 verwerken in bijvoorbeeld sloffenbodems, 

vruchtenvlaaitjes, eclairs en chipolatagebak?

Gele room wordt gemaakt van melk, eier-

dooiers, suiker en een roompoeder dat 

 onder andere bestaat uit zetmeel en vanille. 

De ingrediënten worden voorzichtig gekookt 

onder het toeziend oog van de banketbakker. 

Hij moet namelijk wel opletten dat het 

mengsel niet overkookt. Bovendien moet 

hij regelmatig in de pan roeren om ervoor 

te zorgen dat de room niet aanbrandt. 

 Gebeurt dat wel, dan is de hele pan 

 verloren. De smaak van aangekoekte room 

op de bodem van de pan valt helaas niet 

meer te maskeren. Als alles goed gaat, 

smaakt het lobbige mengsel zoet en romig. 

Het is iets lichter van kleur dan vanillevla.

KONINGSDAG IS VOOR VEEL NEDERLANDERS NIET COMPLEET 
ZONDER EEN OVERHEERLIJKE ORANJE TOMPOUCE. GA JIJ 
VOORAL VOOR HET KAPJE VAN BLADERDEEG MET GLAZUUR 
OF VIND JE JUIST DIE GELE ROOM NIET TE VERSMADEN? 
DE LEKKERSTE, KAKELVERSE BANKETBAKKERSROOM VIND JE 
BIJ DE AMBACHTELIJKE (BANKET)BAKKER. 

geen Koningsdag zonder tompouce
Om je vingers
       bij af te likken 
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Gele room 
smaakt zoet 

en is iets lichter 
van kleur 

dan vanillevla.
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Gele room 
smaakt zoet 
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Als de room eenmaal is gekookt, storten 

we deze uit op bakplaten om snel af te 

koelen. Het product moet namelijk zo snel 

mogelijk de koeling in om bederfelijkheid 

te minimaliseren. De platen worden afgedekt 

met folie om ervoor te zorgen dat er geen 

vellen op de room ontstaan. Als de room is 

afgekoeld, verwerken we deze in de lekkerste 

traktaties. Kom je gauw eens proeven? 

7
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ZELF GELE ROOM MAKEN?
Banketbakkersroom maken is niet moeilijk. Je kunt 

het gebruiken in een broodje, in een bladerdeeg-

bakje met vers fruit zoals aardbeien of in een soes. 

Ook kan het lekker smaken in desserts. 

Ingrediënten:
1  vanillestokje 

250 ml melk 

75 g suiker 

2  eidooiers 

1 el bloem

Bereidingswijze: Halveer het vanillestokje in de 

lengte en schraap het merg eruit. Breng in een 

pan de melk met het vanillemerg en de helft van 

de suiker aan de kook. Roer de eidooiers met de 

rest van de suiker los en roer de bloem erdoor. 

Meng een scheutje melk door het eimengsel, 

schenk terug in de pan en roer goed door. Breng 

de banketbakkersroom aan de kook en gaar op 

laag vuur gedurende ongeveer twee minuten. 

Laat vervolgens de banketbakkersroom afkoelen 

en schep het om te gebruiken in een spuitzak met 

een gladde spuitmond.

Tip: Bij het gebruik van volle melk wordt je banket-

bakkersroom nog romiger. Je kunt zelfs een beetje 

melk door slagroom vervangen.

In een middelgrote 
 banketbakkerij 

in Nederland wordt 
 dagelijks zo’n tien 

tot vijftien liter gele 
room verbruikt.  

Soms gebruikt de banketbakker 

 Zwitserse room in zijn producten. 

Dit is gele room vermengd met 

 slagroom. Meestal gaat het om 

 evenveel slagroom als gele room.
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Mensen die in Nederland ter wereld kwamen 

tussen grofweg 1945 en 1955 worden 

 aangeduid als babyboomers. Het leeuwen-

deel van deze generatie is geboren in 1946 

en 1947, als gevolg van de euforie over 

de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. 

Het is een generatie die opgroeit in de 

 naoorlogse opbouwperiode, waarin de 

welvaart toeneemt. Velen van hen gaan 

studeren in de woelige jaren zestig en zijn 

inmiddels toe aan hun pensioen en oude dag. 

Dat vraagt om een aangepast eetpatroon.

Babyboomers op zoek naar vezelrijke snacks

8

SNACKEN, OFWEL EVEN IETS ETEN 
 TUSSEN DE TRADITIONELE DRIE 

 MAALTIJDEN PER DAG DOOR, KAN EEN 
POSITIEVE  INVLOED HEBBEN OP DE 

 GEZONDHEID VAN 65-PLUSSERS. 
HET ZOU BIJDRAGEN AAN EEN LANGER 

LEVEN MET EEN  HOGERE LEVENS-
KWALITEIT. KOM MAAR OP DUS MET 

DIE  GEZONDE TUSSENDOORTJES!

Gezond ouder worden
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Grazend bestaan
Baby boomers letten meer dan ooit op ge-

zond eten. Ze volgen voedingsadviezen 

van de overheid, proberen genoeg granen 

en minder cholesterol binnen te krijgen 

en eten minder uit de frituur. De Ameri-

kaanse supermarktgoeroe Phil Lempert 

constateert bovendien nog een belangrijke 

trend. Babyboomers kiezen volgens hem 

steeds vaker voor een ‘grazend’ bestaan. 

Hoewel deze generatie traditioneel gezien 

is opgegroeid met drie maaltijden per 

dag, kiest zij steeds vaker voor een snack 

tussendoor. Maar dan wel bij voorkeur 

voor een gezonde snack, die veel proteïne, 

vezels, hele granen, noten en gezonde oli-

en bevat. Deze voedingsstoffen ondersteu-

nen namelijk het bottenstelsel en helpen 

met vechten tegen ziektes. 

INVLOED UITOEFENEN OP JE EETPATROON
Niet alle ouderen in Nederland eten  gezond of combineren hun eetpatroon met 

 voldoende lichaamsbeweging. Te weinig bewegen en teveel eten heeft allerhande 

verouderingsproblematiek tot gevolg: van botontkalking en hart- en vaatziekten tot 

versleten heupen, rugpijn en suikerziekte. Gedrag is moeilijk te  veranderen, omdat 

dat nu eenmaal in onze genen zit gebakken. Wel is het  mogelijk je omgeving aan te 

passen. Door je eigen omgeving te veranderen, kun je invloed uitoefenen op je 

 eetpatroon. Zet bijvoorbeeld uitsluitend smalle, hoge glazen in de kast waardoor je 

minder  frisdrank inschenkt. Eet ook ’s avonds van ontbijtbordjes, zodat je automatisch 

kleinere porties eet. Je zult zien dat je na afl oop even voldaan bent. En wist je dat eten 

met kleinere lepels zorgt voor 15% minder calorie-inname op een dag?

Verantwoord tussendoortje
Bij de ambachtelijke bakker zijn veel 

 gezonde snacks te vinden. Sommige 

 bakkers maken  bijvoorbeeld zelf granola: 

een muesli  boordevol havervlokken, noten, 

pitten en zaden. Ook hebben wij allerlei 

lekkere, bijzondere broden te koop, bijvoor-

beeld met walnoten en dadels. Heerlijk met 

een plakje kaas als verantwoord tussen-

doortje. En niet alleen voor babyboomers!

Bij de ambachtelijke bakker zijn 
veel gezonde snacks te vinden.
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ONDERVOEDING BIJ OUDEREN
Wie ondervoed is, heeft door minder eten en drinken 

een tekort aan energie en andere voedings stoffen. 

De lichaamsomvang neemt af, maar ook de lichaams-

samenstelling en het vermogen om goed te functione-

ren. Dat zorgt voor minder fi theid: de inname van te 

weinig calorieën en voedingsstoffen zorgt voor weinig 

energie, een lage weerstand, duizeligheid of krachtver-

lies. Het kan op de lange duur leiden tot grote ge-

zondheidsproblemen. Ondervoeding komt regelmatig 

voor bij ouderen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte 

maar ook door problemen met kauwen of bewegen. 

Voeding met extra eiwitten of energie helpt bij het be-

handelen van ondervoeding. Vraag uw ambachtelijke 

bakker naar zijn krachtbronnen! 
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Paasstol heeft 
dezelfde ingrediënten 
als kerststol.

Een matse is een eenvoudig product, dat wordt gemaakt van bloem 

en water. Het is een plat brood, dat niet is gerezen en op een grote 

cracker lijkt. Matses bevatten geen zout,  suiker, conserverings-

middelen, kleur- of smaakstoffen. Ze worden traditiegetrouw 

 gegeten met roomboter en bruine suiker, maar smaken ook voor-

treffelijk met kaas, vleeswaren of allerhande zoet beleg.

Matses zijn een van oorsprong Joods product, dat wordt  gegeten 

bij het Paasfeest ofwel Pesach. Tijdens dit feest viert men in het 

jodendom de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Thora 

moesten de joden vlak voor hun vertrek in opdracht van God snel 

brood bakken zonder daaraan zuurdesem toe te voegen. Als je geen 

desem en dus geen gist  toevoegt, rijst het brood niet. Tegenwoordig 

wordt voordat Pesach begint het gehele huis gereinigd, zodat 

 nergens  resten van gerezen brood, toast of beschuit aanwezig zijn. 

In Joodse winkels worden alle producten waarin gist  voorkomt 

zorgvuldig afgedekt. Tijdens Pesach eten joden vervolgens uitsluitend 

matses om de slavernij en de bevrijding door God te herdenken.

Matses 
bevatten 
zuur-
desem.

De matses die gedurende het gehele jaar worden verkocht, zijn niet automatisch 

kosjer voor Pesach. Voedingswaren moeten een speciale aanduiding Kosher 

Le-Pesach hebben. Voor matses houdt dit onder andere in dat het gehele bakproces 

binnen achttien minuten moet zijn afgerond.

Een paasbrood is net als een kerststol een luxe krentenbrood 

gevuld met zuidvruchten, noten en amandelspijs. De stol die je 

tijdens de paasbrunch serveert, bestaat uit dezelfde ingrediënten 

als een kerststol uit december. De stollen worden ook op 

 dezelfde manier gebakken. Het deeg van een stol moet eerst 

meermalen de tijd krijgen om te kunnen rijzen. Vervolgens 

moet het brood enkele weken op smaak komen, zodat de 

 ingrediënten goed op elkaar kunnen inwerken.

De afwerking van een kerststol of een paasstol kent wel ver-

schillen. Een kerststol wordt traditiegetrouw met poedersuiker 

bestrooid. Bij de afwerking van een paasbrood zoekt de banket-

bakker vaak naar het voorjaar. Dat betekent dat hij het brood 

met geel fondant bestrijkt en eventueel met pastelkleurig 

strooisel afwerkt. Of hij maakt een Victoriabeslag van amandel-

schaafsel met suiker en eiwit om de bovenkant van het brood 

mee te bestrijken.

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 ?

Een kerststol wordt soms anders gevouwen dan een paasbrood. 

 Sommige bakkers maken het paasbrood bijvoorbeeld als een vloerbrood 

op. Daardoor heeft een paasstol niet altijd de kenmerkende vorm van 

een stol, met de vouwnaad naast de rol amandelspijs. 

10
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het
 oog
van 
de 
meester

Robèrt van Beckhoven is niet alleen Meester Patissier, 

maar ook Meester Boulanger. Hij is de enige vakman 

in Nederland met deze beide titels op zak en draagt 

daarmee de hoogste waardering voor het ambacht. 

De Meestertitel is er namelijk alleen voor de áller-

besten. Ons land kent vier Meesters Boulanger en 

twee Meesters Patissier. In deze rubriek delen de 

Meesters hun kennis en ervaring. 

Als Robèrt van Beckhoven in 2010 samen 

met Rudolph van Veen het examen voor 

Meester Patissier succesvol afl egt, belooft 

hij zichzelf één ding: dit nooit meer! 

“Het examen voor de Meestertitel is een 

zeer pittig en enorm tijdrovend traject. Er 

is een strenge voorselectie, je dient zestien 

originele recepturen uit te werken en je 

moet een showstuk maken: een beeld van 

uitsluitend eetbare onderdelen. Bij patisserie 

is zoiets gemaakt van suiker, ijs en choco-

lade of een combinatie van die dingen. Bij 

boulangerie werk je met brooddegen. Ook 

dien je een portfolio en een receptenboek 

te maken, dat qua vormgeving ‘Meester- 

waardig’ is. Tot slot dien je ook nog een 

theoretisch examen af te leggen. Kortom: 

een Meester ben je niet zomaar!”

Toch kruipt het bakkersbloed waar het 

niet gaan kan. “Toen in 2013 het examen 

voor Meester Boulanger werd aangekondigd, 

voor de eerste keer in Nederland, kreeg 

ik de kriebels. Brood is wat ik misschien 

nóg liever doe dan patisserie. Ik besloot 

mijzelf nog een keer op te laden en heb 

een half jaar keihard gewerkt aan alle 

voor bereidingen. Gelukkig met resultaat! 

Ik ben zeer trots op mijn Meestertitels en 

op het feit dat ik de enige in Nederland 

ben die ze  allebei mag dragen.”

Kennis delen
In 2014 heeft Robèrt zijn boek ‘Meesterlijk 

Brood’ uitgebracht. “Ik wil iedereen leren 

en laten begrijpen wat er komt kijken bij 

het bakken van brood. Pas als je weet hoe 

het zit met ingrediënten, tijden, technieken, 

temperaturen en materialen, kun je echt 

goed gaan bakken.” Robèrt doet niets liever 

dan zijn kennis delen met anderen. Vaak 

komen collega’s een kijkje bij hem nemen, 

maar ook consumenten kunnen workshops 

en cursussen volgen. “Pas als je echt begrijpt 

wat je aan het doen bent, kun je van het vak 

gaan houden en van daaruit op ontdekkings-

reis gaan. Je gaat experimenteren met 

 ingrediënten of bereidingswijzen. Natuur-

lijk mislukt er dan weleens iets, ook bij 

mij. Het mooie is dat je daarvan nu juist 

het allermeeste leert!”

‘Een Meester 
  ben je niet zomaar!’
MEESTER PATISSIER EN BOULANGER ROBÈRT VAN BECKHOVEN 
HEEFT ZOJUIST ZIJN NIEUWSTE BEDRIJF IN OISTERWIJK 
 GEOPEND. “IEDEREEN IS WELKOM EEN KIJKJE TE KOMEN NEMEN 
OP ONZE AFDELINGEN PATISSERIE, CHOCOLADE EN BROOD. 
ACHTER EEN GLAZEN WAND VAN 45 METER ZIE JE ONZE 
 B AKTALENTEN AAN HET WERK. IK HEB GEEN GEHEIMEN.”

Robèrt 
van Beckhoven

Sinds twee jaar is 
 Robèrt van Beckhoven 
samen met Janny 
van der Heijden 
 jurylid in het populaire 

TV-programma Heel Holland Bakt.

BAKKEN MET KORTING!
Wil je kennismaken met de workshops 

van Robèrt? Stuur dan een mailtje naar   

info@bijrobert.nl en je krijgt een 

 kortingscode toegezonden ter waarde 

van € 5,00 (voor een workshop) of € 15,- 

(voor een cursus). Je kunt een workshop 

of cursus boeken in de agenda op 

www.bijrobert.nl. Liever even bellen? 

Dat kan ook: tel. 013-528 4906.
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De allereerste macarons zijn gemaakt 

door Maison Ladurée in Parijs. Pierre 

 Desfontaines, kleinzoon van oprichter 

Louis-Ernest Ladurée, introduceerde hier 

in 1930 twee kleine, op amandel gebaseerde 

schuimpjes met een crèmevulling. 

Het verhaal gaat dat de koekjes die hij 

 gebruikte te herleiden zijn naar Italiaanse 

kloosters in de buurt van Cormery. 

Hier bakten monniken koekjes op basis 

van  gemalen amandelen met suiker en 

 eiwitten, die wel iets weg hadden van 

onze bitterkoekjes. Het is de Italiaanse en 

veertien jarige Catherine di Medici die het 

gebak in Frankrijk introduceert, als zij in 

HISTORISCHlekker
ZE ZIJN ER IN DE MOOISTE KLEUREN EN 
DE LEKKERSTE SMAKEN. EEN FEEST VOOR 
ALLE ZINTUIGEN! WAAR KOMEN DEZE 
 KLEINE LUCHTIGE KOEKJES MET HUN 
 ZACHTE VULLING EIGENLIJK VANDAAN?

Macarons!Feest    voor alle zintuigen

1533 met kroonprins Henri II trouwt. 

 Vanuit Florence neemt zij haar eigen 

 patissiers mee, die het recept voor de 

luchtige amandelkoekjes op zak hebben. 

Zij noemen de koekjes ‘maccherone’, 

naar het Italiaanse woord voor ‘fi jn deeg’. 

Pierre Desfontaines kwam eeuwen later 

op het idee om de koekjes aan elkaar 

te plakken met een smakelijke vulling.

12
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OH LA LA…
Ladurée is opgericht in 1862 door Louis- 

Ernest Ladurée aan de Rue Royale 16 in 

Parijs. Tegenwoordig zijn er meerdere 

vestigingen in de stad en heeft de 

 patisserie zich uitgebreid naar onder 

 andere Monaco, Londen, Genève en 

 Tokio. Binnen het bedrijf worden nu 

 dagelijks zo’n 15.000 macarons verkocht. 

Ook Pierre Hermé, eveneens Frans  

 patissier, heeft de macaron tot kunst 

 verheven. Hij is meester in het creëren 

van bijzondere smaken, gewaagde 

 vullingen en opvallende kleuren. 

Zijn macarons zijn online te bestellen en 

door heel Europa leverbaar.

Een perfecte 
 macaron 
maken is bepaald 
niet eenvoudig.

Macarons kun je het 

beste in de koelkast 

bewaren. Dan blijven ze 

zeker een week goed. 

Ze zijn het lekkerste 

als je ze vijftien minuten 

voordat je ze wilt 

 serveren of opeten 

uit de koeling haalt.

Geen kruimelwerk
Een macaron is eigenlijk een koekje en 

een bonbon in één. Het omhulsel bestaat 

uit twee merengue koekjes, die worden 

gemaakt van eiwitten, amandelen en 

 (poeder)suiker. De koekjes mogen niet 

kruimelen: een perfecte macaron is zo 

krokant en toch compact als een brownie 

en verkruimelt nooit. Typerend voor een 

macaron is het gebroken randje aan de  zij  - 

kant. Dit heet een ‘pied’, Frans voor ‘voetje’. 

De Franse traktatie is pas sinds enkele 

 jaren ook volop in Nederland  verkrijgbaar. 

Macarons werden populairder toen zij 

 verschenen in de fi lm Marie  Antoinette en 

in de veelbekeken televisieserie ‘Gossip Girl’. 

Macarons zijn er in vele kleuren en 

 smaken. De smaak wordt voor het belang-

rijkste deel bepaald door de vulling. 

Die kan worden gemaakt van een ganache 

(chocolade met slagroom en/of fruit) of 

van een boter crème, eventueel aangevuld 

met specerijen of alcohol. 

Vakmanschap
Een perfecte macaron maken is bepaald 

niet eenvoudig. Het vraagt om techniek, 

precisie en geduld. De eiwitten moeten 

precies stijf genoeg worden geklopt en 

zelfs de luchtvochtigheid in de keuken 

kan het verschil maken tussen een luchtige 

lekkernij of een plat klef hoopje kleur. 

 Iedere vulling is anders en kan van invloed 

zijn op het koekje. Alleen de allerbeste 

 patissiers van ons land wagen zich aan 

het zelf vervaardigen van macarons.  

Het resultaat mag er zijn! Informeer er eens 

naar bij je eigen ambachtelijke bakker. 
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PRACHT
VAK!

DE NEDERLANDSE BAKKERS 
MIKE ONASSE (35) EN 

BAS GOOSSEN (19) HEBBEN 
SAMEN MET HUN COACH 

HANS SOM AFGELOPEN 
 JANUARI DE EERSTE PLAATS 

VEROVERD TIJDENS DE 
 INTERNATIONAL BAKERY CUP 

2015. DEZE VAKWEDSTRIJD 
IS GEHOUDEN IN RIMINI 

 TIJDENS DE INTERNATIONALE 
BEURS SIGEP, WAAR IJS, 
 PATISSERIE, BANKET EN 

BROOD CENTRAAL STAAN.

Nederlandse bakkers
scoren op smaak
Mike en Bas winnen  International Bakery Cup 2015

Hans Som vindt dat Mike en Bas een  

 geweldige prestatie hebben neergezet. 

“Beide boulangers deden voor het eerst 

mee aan een internationale vakwedstrijd. 

Daarom had ik ingezet op een plekje 

in de top vier, ook omdat de overige deel-

nemende landen een aardige staat van 

dienst hebben. De overwinning voor 

 Nederland had ik niet verwacht. Het is 

echt geweldig!”, aldus een trotse coach. 

14
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Tijdsdruk
Mike Onasse is in het dagelijkse leven 

chef-bakkerij bij Restaurant Vroeg in Bunnik. 

Bas Goossens volgt de opleiding Leiding-

gevende Bakkerij op ROC Scalda in Middel-

burg en loopt stage bij Echte Bakker Joop 

van Meijel in het Zeeuwse Clinge. Omdat 

beide jongens een drukke decembermaand 

kennen in de bakkerij, kwam er van goed 

voorbereiden niet eens zo heel veel terecht. 

“Tijdens de wedstrijd moesten we achttien 

verschillende producten maken in acht uur 

tijd”, vertelt Mike. “Die tijdsdruk is de aller-

grootste uitdaging. Je moet goed plannen 

wat je wanneer in de oven zet: het ene 

product heeft heel hoge temperaturen  nodig, 

het andere juist niet. Daarover moet je vooraf 

goed nadenken om binnen de tijd te blijven.” 

BoulangerieTeam
Bas concentreerde zich tijdens de wedstrijd 

op broodproducten, terwijl Mike de vien-

noiserie, pizza en oventaartjes voor zijn 

rekening nam. De bakkers zijn door hun 

coach Hans Som gevraagd om deel te nemen 

aan de Bakery Cup namens het Nederlands 

BoulangerieTeam. “Een enorme eer”, vindt 

Mike. “In het BoulangerieTeam komen de 

allerbeste bakkers voor Nederland uit. Dat 

Hans ons dat podium bood, beschouwen 

we echt als een groot compliment.”

De teamcaptain heeft geen moment spijt 

van zijn keuze. “Het is heel knap dat Mike 

Mike Onasse werkt als chef in de bakkerij 

van restaurant Vroeg in Bunnik. Daar maakt 

hij in  perfecte samenwerking met boeren 

en molenaars de heerlijkste baksels voor 

in het restaurant. Gasten kunnen bovendien 

altijd iets lekkers meenemen voor thuis. 

Een paar van Mike’s  wedstrijd  producten 

zijn in het assortiment opgenomen. 

Wil jij dus ook eens zo’n internationaal 

 bekroond kaas-mosterdbroodje met  kerrie-olie proeven of de taart van  chocoladeganache 

met sinaasappelspijs? Dan moet je heel snel naar Bunnik!

WERKPLEK VAN MIKE ONASSE

VOORSPRONG
Zowel Spanje (3e) als België (2e) 

moesten Nederland laten voorgaan op 

het erepodium. Ook Taiwan, Portugal, 

 Italië, Israël en Groot-Brittannië streden in 

januari 2015 om de International Bakery Cup. 
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‘In het BoulangerieTeam 
          komen de allerbeste bakkers 
 voor Nederland uit’

en Bas alle achttien producten binnen de 

tijd klaar kregen”, aldus Som. “En dat in 

een vreemde omgeving en met een oven 

die je niet kent. Gedoodverfd favoriet Italië 

liep maar liefst vijftig minuten uit. Dat kost 

je enorm veel punten, al heb je nog zo goed 

gebakken.” Som weet ook wat het geheim 

is van het goud van de Nederlandse bakkers. 

“Deze wedstrijd hebben wij vooral gewonnen 

doordat de smaken van onze producten 

uitmuntend waren. Hiermee scoorden we 

drie keer zoveel punten als onze concur-

renten”, vertelt Som. “De smaak was raak!”
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SMAKELIJK
ETEN!

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

KOKEN EN BAKKEN MET 
PRODUCTEN VAN HET 
 SEIZOEN PAST IN EEN 

 BEWUST EETPATROON. 
ZO HOUDT OOK DE 

 AMBACHTELIJKE BAKKER 
REKENING MET HET MILIEU 

ÉN DE NATUUR. BOVENDIEN 
 BEVATTEN GROENTEN 

EN FRUIT IN HUN  EIGEN 
 SEIZOEN DE MEESTE 

 VITAMINEN EN MINERALEN. 
WIE DE SEIZOENEN 

VOLGT, EET VANZELF 
 GEVARIEERD EN GEZOND.

Deze recepten maak je met een goede basis van je warme bakker waaraan je nog iets van jezelf toevoegt. 

Wat dacht je van rabarber of mango? Volop voorjaar op je bord!

Broodmet lentekriebels

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de rabarber met het 

 aardbeiensap in tien minuten gaar en laat het vocht verdampen. 

Schep de rabarber in een lage ovenschaal. Verkruimel het brood 

grof in de keukenmachine. Doe het kruim over in een kom en 

voeg de boter toe. Wrijf de boter met de vingertoppen door het 

kruim en schep dan de bruine suiker, het gemberpoeder en de 

noten erdoor. Strooi dit over de rabarber en laat de crumble in 

de oven in twintig tot dertig minuten goudbruin kleuren.

Rabarber-broodcrumble

4 sneetjes witbrood van je bakker

750 g rabarber, in stukken

100 ml aardbeiensap

50 g suiker

75 g zachte boter

75 g donkere basterdsuiker

2 theelepels gemberpoeder

50 g hazelnoten, grofgehakt

Ingrediënten (voor 4 personen)
Roggebroodtrifl e met mango

Bereidingswijze
Verkruimel het roggebrood en meng het met de jam en sherry. 

Schil de mango met een dunschiller, snijd het vruchtvlees in 

plakken van de pit en snijd de plakken in stukjes. Verdeel het 

 roggebrood over de bodem van een glazen schaal en schep de 

mango erover. Strijk de blanke vla erover uit. Klop de slagroom 

stijf met suiker en strijk de room over de vla uit. Garneer met 

 halve aardbeien. Laat de trifl e in de koelkast in minstens een uur 

door en door koud worden.

4 sneetje Fries roggebrood van je bakker

2 eetlepels abrikozenjam

2 eetlepels cream sherry

1 mango

1/2 liter blanke vla

125 ml slagroom

1 eetlepel suiker

halve aardbeien

Ingrediënten (voor 4 personen)

fotografi e: 
www.brood.net
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