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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.

Er staat een bijzondere zomer voor de deur. In het eerste weekend van juli 
start namelijk niet alleen de Tour de France vanuit Utrecht, maar open ik ook 
het Leontienhuis: een inloophuis voor jonge mensen met een eetstoornis. 
En laten de wielrenners van de Tour nou langs het Leontienhuis komen! 
Deze twee bijzondere gebeurtenissen vieren we met een groot evenement: 
de Grand Depart Leontienhuis. Daar hoort natuurlijk iets lekkers van mijn 
 ambachtelijke bakker bij. Ik denk aan een feestelijke taart of smakelijke muffi ns, 
die gemakkelijk zijn uit te delen.

Ik ben dol op de zomer! Lekker buiten sporten, een terrasje pakken en samen met 
mijn dochter Indy een ijsje halen. Weet u dat steeds meer ambachtelijke bakkers 
zelf ijs maken? Ze maken de heerlijkste smaken met typische banketbakkers-
ingrediënten, zoals marsepein, huisgemaakte koekjes en natuurlijk verse melk. 

Met mijn gezin geniet ik van de lange, zonnige dagen in Nederland. Ook brengen 
we iedere zomer een bezoek aan mijn schoonouders in Spanje. Samen genieten 
van zon, zee en strand. Waar u ook heengaat en wat u ook doet deze zomer: ik wens 
u een ontspannen tijd, met smakelijke (brood)maaltijden en heerlijke desserts!

Zomerse groet,

COLOFON
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Weervrouw Margot Ribberink herinnert zich nog 

als de dag van gisteren de boterhammen met zoete 

omelet die haar moeder vroeger smeerde voor 

 onderweg naar het vakantieadres. Zelf kiest ze tegen-

woordig liever voor iets hartigs. “Een gevulde koek 

ruil ik graag in voor een lekker broodje kaas.”

Als meteorologe is Margot gefascineerd door het 

dagelijkse weer in Nederland en Europa, maar ook 

door extreme weersomstandigheden wereldwijd. 

“Doordat de mensheid teveel CO2 uitstoot, warmt 

de aarde steeds verder op. Dat zorgt op sommige 

plekken voor zeer zware buien, op andere plekken 

voor extreme droogte. Deze soms onvoorspelbare 

klimaatveranderingen hebben ernstige gevolgen 

voor met name de derde wereld. Complete oogsten 

mislukken, met stromen klimaatvluchtelingen 

tot gevolg.”

Des te meer waardeert Margot het bezoek aan 

haar ambachtelijke bakker, waar ze iedere dag 

weer de lekkerste broden kan uitzoeken. Ook haalt 

ze graag meel en zaden bij de lokale molen, 

 waarmee ze haar eigen brood bakt. “Ik kneed 

het deeg in de broodbakmachine, maar bak het 

 uiteindelijk op de plaat in de oven. Dat geeft zo’n 

lekker knapperige korst.” In tegenstelling tot haar 

echtgenoot geeft ze niet veel om zoetigheden. 

“Geef mij maar zo’n stevige boterham van de bak-

ker met rogge of desem bereid. Ik snijd mijn brood 

altijd zelf. Het geluid van de krokante korst en de 

geur die daarbij vrijkomt zijn een feest voor je  

 zintuigen. Jammer dat ik door de voedzaamheid 

meestal al na twee sneetjes verzadigd ben.” 

Margot Ribberink

Fotografi e: Chrissie Sewalt
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Weervrouw Margot Ribberink herinnert zic
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Weervrouw Margot Ribberink herinnert zic

‘Het geluid van een 
knapperige broodkorst klinkt 

als muziek in mijn oren’

WIE IS...?
Margot Ribberink 

(1965) is meteorologe 

en werkt bij Meteo-

Group in Wageningen. 

Van 1993 tot en met 

2013 presenteerde 

zij RTL Weer op RTL4. 

Tegenwoordig 

 presenteert zij het 

weerbericht op zowel 

radio als TV voor 

 Omroep Max en 

 diverse regionale 

 z enders. Margot is 

 getrouwd en moeder 

van twee dochters. 
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TARWE ETEN WE ALS MENSHEID AL ZEKER TIENDUIZEND JAAR. TOCH STAAT IN EEN 
AANTAL BESTSELLERS OVER VOEDING DAT WE DEZE GEZONDE GRAANSOORT BETER 
LINKS KUNNEN LATEN LIGGEN. TARWE ZOU ONS NAMELIJK DIK, MOE EN ZIEK MAKEN. 
MEDE HIERDOOR HEEFT DE OUDERWETSE GRAANSOORT SPELT OPNIEUW ZIJN INTREDE 
GEDAAN IN NEDERLANDSE BAKKERIJEN. IS SPELT BETER VOOR JE LIJF DAN TARWE?

Eerlijk 
over spelt

KIES VOOR VOLKOREN VARIANTEN
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Tarwe is de meest verbouwde graansoort 

ter wereld. Het is nauw verwant aan spelt, 

veel meer dan aan andere graansoorten 

zoals rogge, haver en maïs. Sterker nog, 

spelt ís een tarwesoort. Formeel wordt er 

onderscheid gemaakt tussen broodtarwe 

en spelttarwe. 

Teelt
De teelt van deze twee tarwerassen verschilt. 

Broodtarwe is gemakkelijk te oogsten, 

doordat de aar veel graankorreltjes bevat 

die gemakkelijk loslaten. Bij spelt is het 

graan volledig bedekt met kaf, wat het 

oogstproces tijdrovender maakt. Dat maakt 

de opbrengst van een hectare tarwe per 

saldo twee- tot driemaal groter dan de 

 opbrengst van een hectare spelt. Spelttarwe 

heeft echter ook zijn voordelen. Doordat 

het kaf van de speltplant de korrels een 

natuurlijke beschermingslaag biedt, 

 bestaat er minder kans op insecten die de 

tarwekorrels opeten. Daarom vereist spelt 

minder bestrijdingsmiddelen. Ook heeft 

de plant minder kunstmest nodig.

Voedingswaarde
De teelt verschilt dus. Maar hoe zit dat met 

de voedingswaarde? De waarheid is dat 

het lastig is om hierover goed onderbouwde 

uitspraken te doen. Er bestaan namelijk 

grote verschillen tussen speltrassen onder-

ling. Naar deze verschillen is nog niet of 

nauwelijks onderzoek gedaan. Bovendien 

zijn klimatologische omstandigheden 

 zoals het aantal zonuren, de grond en 

 algemene weersomstandigheden van grote 

invloed op de voedingswaarde van spelt.

Over het algemeen genomen blijkt uit 

de meeste studies dat de voedingswaarde 

van spelt en tarwe nauwelijks verschilt. 

De verschillen met bijvoorbeeld haver en 

rogge zijn veel groter. Rogge is aanzienlijk 

vezelrijker dan tarwe en haver bevat meer 

eiwitten. De minieme verschillen tussen 

spelt en tarwe zijn vrijwel niet onder-

scheidend te maken met het aantal boter-

hammen dat wij per dag consumeren. 

Gezondheid
Wetenschappelijk bewijs dat spelt lichter 

verteerbaar zou zijn dan tarwe ontbreekt. 

Beide graansoorten bevatten gluten en 

zijn dus niet geschikt voor mensen met een 

glutenintolerantie. Toch hebben sommige 

mensen het gevoel dat ze zich beter voelen 

door het eten van spelt. Met name mensen 

die last hebben van prikkelbare darmen 

geven aan dat zij spelt beter verdragen 

dan tarwe. Hiervoor geldt eigenlijk vooral: 

ieder mens is verschillend! Proef de diverse 

broodsoorten van je ambachtelijke bakker 

en ontdek wat het beste bij jou past. Wat 

vind je lekker en waar voel je jezelf goed bij? 

Je bakker adviseert je graag.

GEZOND ETEN? KIES VOLKOREN!
Wat zeker niet klopt, is de bewering dat brood niet goed voor je is. Daarmee 

maakt de wetenschap korte metten. Volkorenbrood, dat is gemaakt van de 

gehele graankorrel inclusief de zemel en kiem, is zelfs bijzonder gezond. 

Na 25 jaar onderzoek naar eetgewoonten onder 118.000 Amerikanen heeft 

de Harvard University in maart 2015 haar resultaten gepubliceerd. Een van de 

uitkomsten is dat mensen die volkorenproducten eten langer blijken te leven. 

Een dagelijkse extra portie volkorengranen van 28 gram (dat is ongeveer één 

boterham) verlaagde de kans dat proefpersonen tijdens de studie overleden 

met vijf procent. Volkoren producten verkleinen bovendien de kans op hart- en 

vaatziekten, overgewicht en diabetes. Wie gezond wil eten, kiest dus vooral 

volkoren producten. Of deze nu van tarwe of van spelt zijn gemaakt.

Voedingswaarde van tarwe 
 en spelt verschilt nauwelijks.

Ook zaden en pitten 
 verhogen de  voedingswaarde 

van iedere soort brood. 
 Varieer regelmatig, zodat je 
verschillende soorten zaden 

en pitten binnenkrijgt. 
 Allemaal hebben ze hun 

 eigen voordelen.
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EERLIJK
en echt

IJs is een product waarvan iedereen vrolijk 

wordt. Of je nu van zoet of fris houdt, 

 iedere keer dat bolletje aardbeienijs 

neemt of juist graag experimenteert met 

smaken: een ijsvitrine biedt voor ieder 

wat wils en levert altijd een traktatie op.

Ook voor (banket)bakkers is het vullen 

van een ijsvitrine een echte uitdaging. 

Van iedere denkbare smaak kun je 

 namelijk een ijsje draaien. En dat 

laat een ambachtelijk vakman zich 

 natuurlijk geen twee keer zeggen. 

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!

AMBACHTELIJKE BANKETBAKKERS WERKEN MET 
DE BESTE INGREDIËNTEN EN TOVEREN DEZE OM 
IN TONGSTRELENDE SMAAK SENSATIES. DAAROM 
MAKEN ZIJ NIET ALLEEN DE LEKKERSTE TAARTJES, 
MAAR PRODUCEREN OOK  FANTASTISCH IJS. VAAK 
MET TYPISCHE BANKETBAKKERS SMAKEN ZOALS 
MARSEPEIN, KANEEL, SPECULAAS OF KARAMEL.

    Om je vingers 
bij af te likken
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Als je weet wat de kenmerken en eigen-

schappen van je grondstof zijn, kun je ze 

op de juiste wijze verwerken. Het proces 

van ijs bereiden en het creëren van 

 optimale smaken, ligt heel dicht bij het 

beroep van een banketbakker. In veel 

 banketbakkersopleidingen vormt ijs-

bereiding daarom al jarenlang een vast 

onderdeel van het lesprogramma. 

Hoe maak je ijs?
Er bestaan ijssoorten op basis van suiker, 

melk en room en op basis van suiker en 

vruchten. Het eerste levert roomijs op, het 

tweede sorbetijs. Een banketbakker onder-

scheidt zich met name door zijn roomijs. 

Hiervoor maakt hij eerst een basismix 

middels koude of (meestal) warme bereiding. 

Producten uit eigen bakkerij, zoals suiker, 

room, melk en bindmiddel, worden in een 

pasteurisatieketel gestort en verwarmd tot 

85°C. Hierna wordt het mengsel onder 

voortdurend bewegen teruggekoeld naar 

4°C. Om een perfect ijsje te krijgen, moet 

een mix minimaal zes uur rijpen.  Bij voor-

keur liever 24 uur! Na deze periode is de 

ijsmix klaar voor verdere verwerking.

De ijsmix, ook wel compositie genoemd, 

wordt vervolgens aangevuld met ingre-

diënten naar keuze om het ijs zijn speci-

fi eke smaak te geven. Alle ingrediënten 

moeten goed met elkaar in verhouding 

zijn om een goed schepbaar en smeuïg ijs-

je te   presenteren. Als alles nauwkeurig is 

af gewogen, gaat de mix in een ijsmachine. 

Een bakker gebruikt hiervoor bijvoorbeeld 

een bokvriezer. Hij moet zelf bepalen 

 wanneer het ijs de juiste structuur heeft 

en in bakken kan worden uitgedraaid. 

Dit vraagt om het oog van een vakman!

Pure grondstoffen
Om tot de lekkerste smaken te komen, 

 kiezen de meeste banketbakkers voor pure 

grondstoffen. Ze gebruiken voor het basis-

mengsel verse melk, vaak uit eigen regio, 

en slagroom uit de bakkerij. Aan de basis 

worden vervolgens de beste ingrediënten 

toegevoegd  zoals vers fruit, echte vanille, 

hazelnootschuim, zelfgemaakte chocola-

de of karamel, noten en huisgebakken 

roomboter koekjes of cake. En dan 

wordt de vitrine gevuld met prachtig 

 opgemaakte bakken ijs. Niet zo gek toch, 

dat kinderen vaak met hun neus tegen 

het glas gaan staan? 

Een banketbakker kan vrijwel alle  ijssmaken zelf 

maken. De meeste grondstoffen heeft hij immers al 

in huis. Hij weet als specialist bovendien wat suikers 

en melk in een ijsje doen of wat de invloed is van 

bindmiddelen en vetten. Teveel suiker maakt ijs te 

zoet, te weinig suiker maakt ijs hard. Iedere nieuwe 

smaak is vaak een kwestie van heel veel uitproberen! 

7
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HYGIËNE
Banketbakkers die zelf ijs maken, hebben voor dit proces meestal een speciale  ijskeuken 

 ingericht. IJs is namelijk een zeer kwetsbaar product. Je moet hygiënisch werken om 

kruisbesmetting te voorkomen en een goede pasteurisatie, waardoor bacteriën gedood 

worden, is onontbeerlijk. Bovendien moet het juiste vriesprocedé worden gehanteerd. 

Al deze zaken zijn van belang voor een smakelijk en bovenal gezond ijsje. 
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Aardbeien zijn een seizoensproduct. Vanaf 

eind april tot en met oktober groeien ze 

op Nederlandse bodem. En die Hollandse 

aardbeien, die zijn natuurlijk wel het 

 allerlekkerst. Hoe meer zon er is, hoe 

 lekkerder, groter en roder ze worden. 

Slechts vijf procent van de Europese 

 productie van aardbeien komt uit Neder-

land. Maar uitgerekend aan die aardbeien 

kan eigenlijk niet één ander land tippen. 

De planten doen het uitstekend in ons 

 klimaat, omdat we bijvoorbeeld goed 

grondwater hebben, dat we gemakkelijk 

kunnen oppompen en gebruiken.

Aardbeien zijn kwetsbaar en slechts beperkt 

houdbaar. Daarom halen de meeste banket-

bakkers hun aardbeien iedere dag vers, het 

liefst bij een teler in de buurt. Zo wordt het 

milieu niet belast met onnodige kilometers 

en hoeven de aardbeien slechts een korte reis 

af te leggen voordat ze op jouw taartje liggen. 

Vandaag geplukt, morgen in onze vitrines!

Pitjes
Er bestaan vele tientallen soorten aardbeien 

en de ene aardbei is de andere niet. 

 ZOETE 
ZOMERSE
  LEKKERNIJ

Zomerkoninkjes

8

ALS AMBACHTELIJKE BANKETBAKKERS ZIJN WIJ DOL OP AARDBEIEN. DE ZOETE, RODE 
VRUCHTEN VAN EIGEN BODEM LENEN ZICH PERFECT VOOR HET MAKEN VAN ZOMERSE 
GEBAKJES. ALLEEN DE BESTE AARDBEIEN KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING.
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 Sommige rassen zijn te zuur om zo te eten, 

maar bijvoorbeeld heerlijk op een vlaai of 

in de jam. Smaken verschillen bovendien 

en het ligt er maar net aan wat je met de 

aardbei wilt. Banketbakkers selecteren 

hun fruit met zorg.

Veel bakkers maken gebruik van de aard-

beienrassen Sonata en Elsanta. Deze aard-

beien hebben een uitmuntende smaak 

en zijn goed houdbaar. Voor banketbakkers 

is het fi jn dat deze soorten een vrij stevige 

vrucht geven. Zo kunnen de aardbeien goed 

worden gesneden en verwerkt.  Bovendien 

geeft een stevige aardbei een lekkere ‘bite’, 

waardoor je optimaal zijn smaak ervaart. 

De meeste banketbakkers letten er ook 

op dat de pitjes van de aardbei niet op, 

maar in de aardbei liggen. Dat geeft een 

ander mondgevoel wanneer ze in gebak 

worden verwerkt. Daarnaast is natuurlijk 

een mooie, helderrode kleur van belang.

Het allerbelangrijkste is de smaak. Een 

aardbei die in de banketbakkerij terecht 

komt, moet heerlijk zoet zijn. Zo past hij 

het beste bij onze producten.

AARDBEIENLAND
In het Limburgse Horst ligt het meest vitaminerijke 

 themapark van Nederland: Aardbeienland. 

Bezoekers kunnen hier het aardbeienmuseum 

 bezoeken, zelf zomerkoninkjes plukken en alles 

over aardbeien leren, ook over oudere rassen die 

door de meeste mensen allang zijn vergeten.

BEWAAR- EN SERVEERTIPS
Aardbeien moet je eigenlijk niet bewaren, maar gewoon direct lekker opeten. 

Wil je ze toch even goed houden, dan zet je ze het beste in de koelkast. Voor het 

consumeren even op kamertemperatuur laten komen: hoe kouder de vrucht, hoe 

minder smaak eraan zit. Aardbeien moet je eigenlijk nooit wassen, hooguit even 

schoonvegen. Ook wassen gaat namelijk ten koste van de smaak. De kroontjes 

haal je er pas af na het schoonmaken en kort voor het serveren.

SCHELPEN MET 
ZWITSERSE ROOM

SCHNITTEN

ZANDTAART

SLOFFEN

BAVAROISETAART

VLAAIEN

CAKE

DEENSE KRAKELINGEN

SLOFFEN

SLAGROOMTAART

EN NOG VEEL MEER LEKKERS...

Waarvoor 
 gebruikt 
de bakker 
 aardbeien?

jes 

n kort voor het serveren.

AARDBEIEN-
WEETJE
Als een aardbei mooi 

bol is en een klein, 

wit randje  onder zijn 

kroontje heeft, mag 

je erop vertrouwen 

dat het een zoet 

 exemplaar is. Je kunt 

het bovendien ruiken.

BBB
AAAA
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Roomboter is 
gezonder dan 
 margarine

Kristalsuiker wordt ook wel tafelsuiker, sucrose of sacharose genoemd. 

Het wordt gewonnen middels een raffi nageproces uit suikerbiet, 

 suikerriet of suikerpalm. Hetzelfde geldt voor rietsuiker. Dit is ook een 

witte suiker, maar de laatste stappen in het productieproces worden 

overgeslagen. Er blijft een klein laagje melasse op de suiker kristallen 

achter, waardoor de suiker zijn lichtbruine kleur behoudt. Het gehalte 

aan vitaminen en mineralen in rietsuiker is slechts een fractie hoger 

dan in witte suiker. Dit is voedingtechnisch gezien te verwaarlozen. 

Rietsuiker of andere suikers of siropen zijn niet beter of slechter dan 

de suiker uit de suikerpot. Wel bestaan er smaakverschillen tussen de 

diverse varianten. Aan rietsuiker bijvoorbeeld wordt suikerstroop 

toegevoegd, waardoor de smaak iets afwijkt van die van kristalsuiker.

De inname van suiker, in welke vorm dan ook, zorgt voor een snelle stijging van 

de bloedsuikerspiegel. Daarop reageert de alvleesklier door insuline aan te maken, 

zodat de bloedsuikerspiegel weer kan dalen. Iedere keer wordt er net iets teveel 

insuline aangemaakt, waardoor er een ‘dip’ optreedt die kan worden bestreden 

door iets te eten. Voor iedereen geldt dat de gezondheid erg wordt bevorderd als 

de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk is. Daarom kan suiker in al haar varianten 

het beste met mate worden ingenomen.

Roomboter is gekarnde melkroom, die tenminste 82% melkvet 

bevat. Het bewerkingsproces van boter kent slechts enkele 

stappen. Daardoor staat het product dichter bij de natuur dan 

margarine of halvarine, die op basis van chemische processen 

in een fabriek worden vervaardigd. Veel mensen kiezen 

daarom weer voor echte boter. Een verstandige keuze?

Ja. Want hoewel wij in de afgelopen decennia vet massaal in 

de ban hebben gedaan, concluderen wetenschappers nu dat vet 

helemaal niet slecht hoeft te zijn. Sterker nog: er zijn diverse 

wetenschappelijke onderzoeken bekend waaruit blijkt dat 

mensen die roomboter eten veel minder hartaanvallen krijgen. 

De verzadigde vetten die in boter zitten, zijn licht verteerbare 

vetten die ons lichaam nodig heeft om beter te kunnen 

functioneren. Roomboter is, net als bijvoorbeeld kokosolie, 

een korte tot middellange keten vetzuur. Deze vetzuren 

worden direct opgenomen door ons lichaam en hoeven niet 

eerst via het lymfestelsel. Dat maakt dat roomboter licht 

verteerbaar is en niet kan achterblijven in onze bloedvaten. 

Bovendien is roomboter weliswaar vetter, maar nauwelijks 

calorierijker dan margarine of halvarine. Voor een dieet 

hoeft het dus niet uit te maken.

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! 

*  Rietsuiker en kristalsuiker zijn hetzelfde als het gaat om voedingswaarde, maar niet 

hetzelfde als het gaat om het productieproces.

feitof fabel ?

Roomboter bevat in tegenstelling tot margarine wel cholesterol. 

Deze voedingscholesterol kan echter juist belangrijk zijn om het bloed-

cholesterol op een gezond niveau te houden. Het heeft, mits met mate 

gegeten en in de juiste balans tot andere voedingsmiddelen, zeker 

geen negatief effect.

Rietsuiker is 
hetzelfde als 
kristalsuiker

&
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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 Zeeuwse bolus wordt gebakken van 

wit brooddeeg, dat tot een streng door 

bruine basterdsuiker wordt uitgerold en 

daarna in een spiraalvorm wordt opgerold. 

De meeste bakkers gebruiken voor hun 

 bolus een eigen recept. Met name het suiker-

mengsel waarin de bolus wordt uitgerold, 

verschilt per streek en bakker. De meeste 

bakkers voegen hieraan bijvoorbeeld kaneel 

toe, maar dit gebeurt niet altijd.

De Zeeuwse bolus is van oorsprong een Joods 

product. Het zijn Joodse bakkers die het 

broodje vanaf de zevent iende eeuw over de 

wereld verspreiden en de bolus nog steeds in 

delicatessenzaken in New York, Jeruzalem, 

Parijs en Moskou verkopen. Hun bolussen 

zijn even stroperig en mals als de koffi e-

broodjes van Zeeuwse bakkers, maar meestal 

nog zoeter en tot tweemaal zo groot. 

Tegenwoordig is de bolus in Nederland een 

specialiteit van Zeeuwse bakkers. Hoewel 

ambachtelijke bakkers door heel Nederland 

zich aan het recept wagen, zijn het vooral 

de Zeeuwse bakkers die de bolus tot een 

kunst verheffen. Een perfecte bolus is 

 lekker klef en mag vooral niet droog zijn. 

Het brooddeeg wordt met veel boter bereid. 

Extra donkere basterdsuiker en eventueel 

een hoeveelheid kaneel brengen de ken-

merkende smaak. Het geheim van een écht 

lekkere bolus zit ‘m vooral in de versheid 

van het product. Het lekkerste eet je ‘m 

daarom op de dag zelf. Gelukkig bakken 

ambachtelijke Zeeuwse bakkers iedere dag 

nieuwe bolussen voor hun klanten. Het is 

een product dat perfect bij de Zeeuwse 

 bevolking past: lekker zoet en niet te duur!

Zeeuwse bolus

BIJ AMBACHTELIJKE BAKKERIJEN IN ZEELAND GAAN DAGELIJKS HONDERDEN 
SUIKERZOETE KANEELBROODJES OVER DE TOONBANK. DE ZEEUWSE BOLUS 
IS KENMERKEND VOOR DE STREEK. EN VANWEGE DE DIKKE LAAG SUIKER AAN 
DE BUITENKANT MOÉT JE JE VINGERS DAAR WEL BIJ AFLIKKEN… 

Robèrt 
van Beckhoven

NAAMGEVING
De naam ‘bolus’ is ontleend aan het 

 Jiddisch. Het is het meervoud van ‘bole’, 

dat weer is afgeleid van het Spaanse ‘bollo’. 

Dit betekent klein, fi jn broodje. Waarschijnlijk 

is het woord ‘bolus’ via Portugese joden 

in Nederland terecht gekomen.

VAN STREEK!

Een Zeeuwse bolus 
wordt vooral bij de 

 koffi e gegeten. 
De vlakkere onderzijde 

wordt soms met 
wat boter besmeerd.   

Ieder voorjaar organiseert de Zeeuwse 

 a fdeling van de landelijke brood- en 

 banketbakkersorganisatie NBOV een 

wedstrijd rondom de beste bolusbakker 

van Zeeland. Een prestigieuze strijd, die 

al sinds 1998 wordt georganiseerd om de 

Zeeuwse bakker in het zonnetje te zetten 

én het Zeeuwse cultuurgoed te promoten. 

Volgens de jury van 2015 geldt voor een 

superbolus dat deze smelt op je tong, 

goed gaar is, een mooi model heeft en 

een goede smaakbalans.
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HISTORISCHlekker

Rondje 
   Europa

Beleving bij 
   buitenlandse bakkers

OOK IN HET BUITENLAND IS EEN 
 BEZOEK AAN DE WARME BAKKER 
EEN FEEST. EEN ZAK VOL BROODJES 
BESTELLEN IN EEN VREEMDE 
TAAL, LOKALE BROODSOORTEN 
 UITPROBEREN EN PROEVEN VAN 
PLAATSELIJKE TAARTEN: EEN BELEVING! 
VEEL BUITENLANDSE PRODUCTEN 
ZIJN IN DE LOOP DE JAREN OOK IN 
DE NEDERLANDSE BAKKERIJ TERECHT 
GEKOMEN. VRAAG ERNAAR BIJ JE 
 EIGEN (BANKET)BAKKER!

STOKBROOD
In Frankrijk is stokbrood een onmisbaar onderdeel van iedere 

maaltijd. Het wordt gebruikt om vet of vocht mee van het bord te 

deppen of om smaak te neutraliseren voordat er een volgend gerecht 

op tafel komt. De Fransen noemen een stokbrood een baguette. 

Dit brood mag maximaal 250 gram zijn. Een fl ûte is een dubbelbrede 

en zwaardere variant, een petit pain de korte uitvoering. Een baguette 

werd oorspronkelijk gebakken door een lange sliert deeg om een 

stok te draaien en dit boven een vuur te bakken. Vandaar de naam 

stokbrood. De Fransen vonden het lekker om in één hap zowel het 

zachte brood als de krokante korst te proeven. Daarom rekten de 

bakkers hun witbrood steeds verder uit. In Nederland is stokbrood 

pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw verkrijgbaar. 

DANISH PASTRY
In Denemarken worden de wereldberoemde, kleverige lekkernijen 

ook wel ‘Wienerbrød’ genoemd. Dit komt omdat de zoete broodjes 

in 1840 als eerste door Weense banketbakkers in Denemarken zijn 

 geïntroduceerd. Alles draait bij deze traktatie van zuurdesem om boter. 

Net als bij croissants worden hiervan vele laagjes deeg gevormd 

– in het origineel zijn het er 27–, samen met bloem, melk, eieren en 

suiker. Het levert een luchtig en krokant product op, dat door de boter 

rijk is aan smaak. Danish pastry is er in allerlei verschillende vormen en 

wordt soms gevuld met jam, marsepein of custard. De koeken worden 

uiteindelijk afgewerkt met glazuur, chocolade, suiker of nootjes. 

OKBROOD

Frankrijk
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Denemarken

12

35134 Magazine Bakwerk 06.indd   12 05-06-15   16:47



PANATONE 
Dit zoete brood komt oorspronkelijk uit Milaan en wordt 

daar sinds het begin van de twintigste eeuw vooral gemaakt 

rondom kerst en nieuwjaar. Mede daardoor is panatone 

heel populair  geworden in de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië. Het luchtige product heeft de vorm van een 

tulband, waarvoor het deeg driemaal (minstens twintig uur) 

moet rijzen. Panatone vraagt sowieso om een geduldig 

bereidingsproces. Een goede uitvoering kost meerdere 

dagen of weken om het product zijn  karakteristieke smaken 

te geven. In het deeg wordt onder andere het sap van 

 citrusvruchten verwerkt met ongewelde rozijnen. Panatone 

wordt geserveerd in sneetjes met warme dranken of een 

zoete wijn. In sommige regio’s van Italië wordt het opgediend 

met een romig mascarponemengsel en een zoete likeur, 

zoals amaretto. Rond kerst produceren Italiaanse bakkers 

samen meer dan 117 miljoen panatones. 

BAKLAVA 
Baklava is een traditioneel dessert uit het Midden-Oosten, oorspronkelijk 

gemaakt van vijftig zoete lagen fi lodeeg, die met de hand worden gelegd. 

Het wordt gemaakt in een grote pan, waarin de laagjes fi lodeeg van elkaar 

worden gescheiden door gesmolten boter. Tussen de laagjes deeg worden 

gehakte noten toegevoegd, meestal walnoten, pistachenoten of amandelen. 

Daarna wordt een zoete siroop, bereid met honing, over de baklava geschonken. 

Voordat het dessert wordt gebakken, wordt het deeg in partjes gesneden. 

Baklava wordt in het gehele Midden-Oosten gemaakt: per regio of land 

verschilt het recept. Het wordt de sultan onder de desserts genoemd, maar 

ook het dessert van sultans.

DESEMBROOD
Een zuurdesembrood wordt in Duitsland gemaakt van brooddeeg op basis van bloem en water, 

zonder bakkersgist. De fermentatie, nood zakelijk voor het rijzen van deeg, vindt plaats dankzij 

bacteriën en gisten die van nature in het deeg aanwezig zijn. Zij zorgen onder andere voor de 

vorming van bellen koolzuurgas, die een zuur desembrood tijdens het bakken een luchtige 

structuur geven. Een bakker besteedt veel aandacht aan deze broden, want het natuurlijk laten 

vergisten van een deeg kost tijd. Het resultaat mag er zijn: een krokante korst, een veerkrachtige 

kruim en een vol, karakteristiek aroma. Ook in Nederland bakken steeds meer bakkers hun eigen 

desembroden. En die zijn echt niet zuur van smaak. Proef maar eens bij je eigen bakker!

Zak vol broodjes 
bestellen in 
 een vreemde taal

Duitsland

I talië
Turkije
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PRACHT
VAK!

PATISSIER BOUDEWIJN NIJMEIJER GOOIT HOGE OGEN IN DE NEDERLANDSE 
BAKKERIJBRANCHE. AFGELOPEN VOORJAAR MAAKT HIJ BIJVOORBEELD DE 
 LEKKERSTE BONBON VAN NEDERLAND. EERDER AL WINT HIJ DE GOUDEN GARD 
(2012) EN DE DUTCH PASTRY AWARD (2014): PRESTIGIEUZE PRIJZEN, DIE EEN VEEL-
BELOVENDE TOEKOMST VOORSPELLEN. “IK WIL ALTIJD EN OVERAL DE BESTE ZIJN.”

‘Ik wil de beste zijn’
Veelbelovende toekomst voor Boudewijn Nijmeijer

14
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Boudewijn Nijmeijer woont in Spijkenisse 

en werkt bij de Patissier van Oegstgeest. 

Al op zijn zestiende vindt hij zijn roeping, 

als hij aan de slag gaat bij een banket-

bakkerij. “De wereld ging voor me open. 

Ik had geen idee dat je van chocolade, 

 suikerwerk en andere zoetigheden zulke 

mooie dingen kunt maken. Ik leerde ook 

de uiteenlopende wedstrijden in de branche 

kennen, maar deelname daaraan leek veel 

te hoog gegrepen. Ik durfde er niet eens 

van te dromen. Inmiddels heb ik meer 

zelfvertrouwen en weet ik: alles kan, als je 

het écht wilt.”

Boudewijn stelt zichzelf ten doel om ieder 

jaar aan een belangrijke wedstrijd mee te 

doen. “Ik vind het belangrijk om mezelf te 

blijven ontwikkelen en wil me meten met 

andere vaktalenten. Waar is het niveau 

van andere patissiers van mijn leeftijd, wat 

kunnen zij? Het is leuk om te ontdekken 

waar je zelf staat. Hoewel, ik leg de lat hoog. 

Als ik meedoe, wil ik winnen.”

Lekkerste Bonbon
In maart 2015 wordt de bonbon van 

 Boudewijn uitverkozen tot Lekkerste Bonbon 

van Nederland. Een professionele en 

 internationale jury beoordeelde de bonbons 

van acht zorgvuldig geselecteerde fi nalisten 

op originaliteit, het aantal gebruikte 

 technieken en de juistheid daarvan, uiterlijk, 

structuur van het interieur en natuurlijk 

de smaak. “Ik heb een bolvormige bonbon 

gemaakt, die is gevuld met blonde citrus-

caramel van yuzu en sinaasappel, een 

 chocoladeganache van Jamaicaanse peper 

en kaneel en een bodem van pecannoten 

en nougat.” Wachten op de uitslag is enorm 

spannend. “Ik heb gewonnen doordat niet 

alleen de smaak uitmuntend was, maar 

ik ook veel verschillende technieken 

heb gebruikt. Ik had de buitenkant van 

de bonbon bijvoorbeeld geairbrusht en 

daarop een heel klein een logo met mijn 

eigen initialen verwerkt.” 

DUTCH PASTRY AWARD
In 2014 wint Boudewijn de vijftiende editie van de Dutch Pastry Award met een eetbare versie 

van een Singer naaimachine, die bijna niet van echt is te onderscheiden. “Het thema van dat 

jaar was fashion. Ik verwachtte dat veel kandidaten iets met modellen of kleding zouden doen. 

Ik wil altijd iets anders, denk graag out-of-the-box. Daarom ging ik terug naar de basis van het 

thema: de naaimachine. Ik heb verschillende technieken toegepast, maar vooral heel veel 

chocolade gebruikt. Daar ligt namelijk absoluut mijn hart.”

DWDD
Op 9 mei 2014 maakt Boudewijn zijn 

 televisiedebuut. Hij is te gast bij De Wereld 

Draait Door. Samen met drie collega- 

patissiers maakt hij voor deze uitzending 

een eetbaar kunstwerk naar keuze: 

kunst om op te vreten dus. Boudewijn 

kiest voor een remake van ‘The Physical 

Impossibility Of Death In The Mind Of 

 Someone Living’ van Damien Hirst: 

een haai in een glazen constructie, gemaakt 

van suikerwerk, dragant en chocolade.

Patisserie Team
Doordat Boudewijn in 2014 de Dutch 

Pastry Award wint met een eetbare ‘remake’ 

van de Singer naaimachine, is hij een 

jaar lang aspirant-lid van het Nederlands 

Patisserie Team. “Dat is absoluut de plek 

waar ik wil zijn. Het Patisserie Team is 

het Nederlands elftal van patissiers. 

Zij vormen hét gezicht van Nederland als 

het om patisserie gaat en vertegenwoordigen 

ons land op internationale wedstrijden. 

Er zit zoveel kennis. Ik wil er vooral heel 

veel leren.” Maar er ligt nóg een ambitie 

op de loer. “De Coupe du Monde in 2017. 

Ik ga voor het hoogst haalbare.” 

kkerste Bonbon

DWDD
Op 9 mei 2014 maakt 

 televisiedebuut. Hij is t

Draait Door. Samen m

patissiers maakt hij voo

een eetbaar kunstwerk

kunst om op te vreten
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SMAKELIJK
ETEN!

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

DE REIS NAAR DE GELIEFDE  VAKANTIEBESTEMMING 
KAN SOMS LANG ZIJN. WAT NEEM JE MEE VOOR ONDERWEG? 
 LEKKER BROOD VAN DE  NEDERLANDSE BAKKER.  DAARMEE MAAK 
JE  VERRASSENDE TRAKTATIES VOOR OP DE PICKNICKTAFEL!

Maak voor ieder kind op de achterbank 

een eigen broodtrommel vol verrassingen. 

Snijd de belegde boterhammen bijvoor-

beeld uit met een leuke koekvorm of maak 

er kleine blokjes met een prikker van. 

Naast een gezonde boterham past er nog 

veel meer in een trommel. Plaats kleine 

bakjes in de trommel met ieder hun eigen 

inhoud om ervoor te zorgen dat het 

brood niet klef wordt van bijvoorbeeld 

fruit of groente. 

Picknickbrood

Bereidingswijze
Maak een sausje van mayonaise en mosterd.  

Snijd de bovenkant van het brood en hol het 

brood uit. Besmeer de binnenkant met het 

mosterd-mayomengsel. Leg in  verschillende 

lagen beleg naar keuze in het brood, en 

druk aan. Vul tot de rand. Leg de  bovenkant 

weer op het brood en bind dicht met keuken-

touw. Op locatie plakken van snijden.

Ingrediënten
1 ongesneden brood naar keuze

5 eetlepels mayonaise

2 eetlepels mosterd

4 plakken oude kaas

4 plakken achterham

3 tomaten in plakjes

Halve komkommer in plakjes

Halve krop molsla

Broodwrap

Bereidingswijze
Rol het sneetje brood met een deegroller 

vanaf de onderkant naar boven en ook 

naar de zijkanten wat platter. Bestrijk het 

 sneetje met smeerkaas. Verdeel de rucola 

en worteljulienne in de lengte richting 

 erover en rol het sneetje brood stevig op, 

begin aan de onderkant. Snijd de brood-

wrap schuin doormidden en verpak de 

helften strak in een stuk huishoudfolie.

Ingrediënten
1 sneetje volkoren vloerbrood

1 eetlepel 20+ smeerkaas

enkele blaadjes rucola of veldsla

20 g worteljulienne

Ik ga op reisen ik neem mee…

d

fotografi e: 
www.brood.net
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