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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.

Als ik moet kiezen tussen een warme maaltijd of brood, kies ik altijd voor het 

laatste. Ik ben namelijk gék op brood. Het weekend begint voor mij met verse 

broodjes en salades op vrijdagavond. Heerlijk! Ik wissel graag tussen de diverse 

broodsoorten van mijn ambachtelijke bakker. Momenteel heb ik een voorliefde 

voor zijn desembrood. Een ware traktatie met oude kaas en verse noten of soms 

met een fl inke lik pindakaas. 

Mijn relatie tot brood is niet altijd gezond geweest. In de periode dat ik anorexia 

had, at ik helemaal geen koolhydraten. Maar vanaf het moment dat ik weer 

brood aan mijn dagelijkse menu toevoegde, voelde ik me elke dag beter. Dat is 

een ervaring die ik nooit meer zal vergeten.

Ook in het Leontienhuis, waar we de kwaliteit van leven van mensen met een 

eetstoornis en hun naasten proberen te verbeteren, staat brood iedere dag op 

het menu. In het huis gelden vrijwel geen regels, maar er is één uitzondering: 

wie tussen 12.30 en 13.00 uur in het Leontienhuis aanwezig is, eet mee tijdens 

de lunch en neemt dan minimaal twee boterhammen met beleg. Dit is niet altijd 

even gemakkelijk voor onze bezoekers, maar de goede sfeer en de gezelligheid 

van samen eten helpen hen.

Brood is heerlijk en ik sla geen dag meer over. Ik wens u een gezond voorjaar!

Energieke groet,

COLOFON
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Van Uhm maakt diepe indruk op Nederland met 

zijn speech op 4 mei 2013. Als Oud-Commandant 

der Strijdkrachten maar ook als vader van een 

 gesneuvelde militair in Afghanistan staat oorlog 

zeer dichtbij hem. Er is nóg een levendige 

 herinnering aan 4 en 5 mei: “Mijn schoonmoeder 

verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in de stad 

Nijmegen en kreeg tijdens de bevrijding kaakjes 

te eten van de geallieerden. Haar hele leven heeft 

ze nostalgische gevoelens gehouden bij die droge 

koekjes. Ik maakte regelmatig een goede beurt, 

door ze voor haar mee te nemen uit restanten van 

rantsoenen van militairen op oefening.”

Van Uhm is zelf een bakkerszoon. “Tijdens feestdagen 

was het soms heel druk in de bakkerij en werkte 

mijn vader nachtenlang door. Alle kinderen moesten 

bijspringen, maar konden soms hun ogen niet 

meer openhouden. Mijn vader sloeg dan een deuk 

in een zak meel naast de oven, zodat het een bedje 

werd waar wij als kinderen even een dutje deden.”  

Tien sneetjes per maaltijd haalt Van Uhm niet meer, 

maar nog altijd smeert hij voor zijn ontbijt en lunch 

graag een aantal boterhammen. Het liefst een 

 traditionele tarwe- of volkoren boterham. “’s Morgens 

met zoet beleg, ’s middags met vleeswaren. En in het 

weekend graag met een gekookt eitje en daarnaast 

een plakje krentenbrood of suikerbrood.” Het bezoek 

aan de banketbakker in zijn buurt ervaart hij als een 

feest. “Zijn oliebollen zijn fantastisch, maar ook de 

Bossche Bollen zijn niet te versmaden. En voor een stuk 

kersenvlaai mag je mij sowieso altijd wakker maken.”

Peter van Uhm

smullen
met

WIE IS...?
Peter van Uhm (1955) 

is Oud-Commandant 

der Strijdkrachten. 

In 2014 verscheen zijn 

biografi e ‘Ik koos het 

 wapen’,  opgetekend 

door journalist 

Sander Koenen. 

Tegenwoordig is Van 

Uhm gepensioneerd. 

Hij zet zich onder andere 

in als ambassadeur voor 

de stichting Hulphond 

Nederland en is samen 

met zijn vrouw gastgezin 

voor pups in opleiding.

GENERAAL B.D. PETER VAN UHM SMEERDE VROEGER WEL TIEN BOTERHAMMEN 
OM MEE TE NEMEN NAAR SCHOOL, MAAR HAD DEZE VAAK VOOR LUNCHTIJD AL OP. 
“IK BEN EEN ENORME BROODETER. ALS IK DE KANS KREEG, FIETSTE IK TERUG NAAR 
HUIS OM WAT EXTRA SNEETJES TE SMEREN.”

‘Voor kersenvlaai mag je mij 
 altijd wakker maken’
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HET VOORJAAR STAAT BOL VAN DE FEESTDAGEN, LANGE WEEKENDEN EN VRIJE 
 MOMENTEN. BIJ UITSTEK HET MOMENT OM IETS LEKKERS BIJ DE AMBACHTELIJKE 

BAKKER TE HALEN. VERSE BROODJES VOOR ONDERWEG, EEN ORANJE TOMPOUCE 
OP KONINGSDAG EN DE MOOISTE TAARTEN VOOR MOEDER(DAG). 

Feestelijk 
voorjaar
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Raken uw chocolade paaseieren bedekt met witte 

ken met 55s? Dat heeft niets te ma44 uitslag of spikkeltjes33 s a

erschillen. 55maar met temperatuurv4de houdbaarheid, m3 m ve
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Bevrijdingsdag  5 MEI

Hemelvaartsdag

Bevrijdingsdaagaevrijdingsddaaga  valt dit jaar tegelijkertijd metrvalt dit jaar tegelijkertijd metr

 Hemelvaart en is dus voor de meestee mensen deHemelvaart en is dus voor de meestee mensen deHemelvaart en is dus voor de meeste mensen den e

start van een lang weekend. Een ideaaal momentl a

om er lekker oop uit te gaan. Vergeet jje niet om o j

een stapel brooodjes te smeren voor oonderweg?o o

De bakker  advviseert je graag over dee bolletjes v e

g jdie het langst vers blijven en heeft vaak diverse t a

soorten brood die niet eens beleg nodig hebben:

zó lekker is het van zichzelf.

6 7

Op veel plaatsen in Nederland zzijn mensen op p z

HemelvaartsdagHemelvaaartsdaga  vroeg uit de veren om te gaan it d t

dauwtrappen. Zo’n stevige wandeling door de

 natuur bij het krieken van de dag vraagt bij 

 thuiskomst natuurlijk wel om een goed ontbijt. 

oorziet je lichaam weer vBrood vo
6

van energie, zodat 
7

o v

de rest van de dag primje er ook 66 ma tegenaan kunt.77k m
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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!

AMBACHTELIJKE BAKKERS ZIJN BESLIST GEEN SLAAPKOPPEN. ZE WERKEN 
’S NACHTS, ZODAT ER ’S MORGENS EEN VERSE BOTERHAM OP ONS BORD LIGT. 
JE BAKKER IS AL DRUK AAN HET WERK ALS JIJ JE NOG EVEN LEKKER OMDRAAIT. 

WAT GEBEURT ER IN DE NACHT EIGENLIJK IN DE BAKKERIJ?

Nachtwerk 
bij de bakker

Van meel tot boterham

EEN BROOD HEEFT MINIMAAL VIERENHALF UUR DE TIJD 
NODIG, VOORDAT HET VAN DE DEEGKUIP UIT DE OVEN 

KAN KOMEN. ROBUUSTE DESEMBRODEN KRIJGEN NOG 
VEEL MEER TIJD VAN DE BAKKER, TOT SOMS WEL 24 UUR.

 In veel ambachtelijkkke bbbakkaa ers bedrijven  begint de bakker ooop doordeweekse dagen 

rond twee uur ’s nachts. Hoe groter de baakkerij, hoe eerder hij begint. Voor de 

 zaterdag begint hij vaak al op vrijdagavond. De bakker is meestal in het  wit gekleeeed. 

Dit houdt de warmte van de ovens beter weg dan donkere kleding.

02:00 UUR

Als eerste zet de bakker al zijn Als

ens aan. Dan controleee rt hij hoh e ovevevvvvvvv n

m het is in de bakkerererererre ij en wat warm 

mperatua ur is van zijnnjnnnn groond-de temp

Deze ggronnndstoffen zijnstoffen. D

rvoor al nauwkeurig de dag erv

n. DitDDD veergtttttttt namelmm ijk een afgeweeee ogegg n

centratiee, d, ,,, ie niet past goeeeeeeeeede dddddddd conc

ek en tijdsdruk van de bij de hectieke

asis van de warmte nacht. OpOp ba

n de temperatuur in hettt pandnnnnn ene

dstoffen bepaalt van zijn grond

temperatuuuuu r van de  bakkekkekkeeer de t

hij zo direct aann de het  wateeeerrrr, rr, r, r, r, datddd

zal toevoegen. grondsndnnd toffenenn z

02:05 UUR

6

36596 Magazine Bakwerk 09.indd   6 22-02-16   09:09



HET RIJZEN VAN DEEG IS EEN PROCES DAT NIET 
KAN WORDEN GEPAUZEERD

De De afgafgewoewoewogengengenggg grgrgrondondstoffen gaan 

metmetm hehet wt waateater or oop dp de je je juisuiste te tempe-pepp

ratratuuruur inin dede deded egkegke uipuipen.enen. OpOp dadad t t 

mommomentent wowordtrdt erer ooook gk gistists totooegeegee -

voevoevoegd gd gd en en en begbegintint eeee n on oononomn keekeekeerr-

baabaabaar pr pprocrocroces.es.. ErEEr ontstaat een na-

tuutuurlirliijkejkeke weweweeeeeerkikrr ng in de d degen, die 

niet gepauzeerd kan worden.

02:15 UUR

De nacht in de bakkerij is een logistieke puzzel, 

waarvan alle stukjes perfect in elkaar moeten val-

len. Omdat rijzend deeg een levend product is, 

is i er geen tijd om dit te laten liggen. Tegelijker-

tijd blijft het een natuurproductuuuu , dat de ene keer 

iets meer tijd nodig heeft dan de andere keer. 

Ook de temperaturen van de oven moeten con-

stant goed in de gaten worden gehouden om 

alles op tijd gebakken te krijgen. Allerlei soorten 

brood worden met verschillende degen en op 

uiteene lopende temperaturen gebakken. Het is 

de dededededeeeee bakbaba ker zijn vak om dit allemaal op de juiste

manier te combineren!

04:20 UUR

De winkels liggen vol heerlijk vers ss brood en de mooiststee

banketproooducdd ten. Het is de bakkers gelukt om allallerherhanda de 

broodsoorten te bakken en een grote vvariatie aanan te biededen. 

In nnnnnnnnn de d looll p van de ochtend komen er nnog ogg stet eds versese 

broden uit de oven. Maar opooooo hehet mt momeom nt dat de winkenkel 

opengaat, liggen de meeste varvarianiantent  reedsd  op ded plp ankk.

07:55 UUR

De De wererkdakdag vaan de de brobroodbod akker zit ererop.opp. Hij heeft de bakkerij 

schoonngemge aakaakt et n alvast st dede grgrondstoffenfen vovoor or de volgende nacht

klaklaargezet. Nu u kkan hij gaanaan slapen. Een wewelveve drdid endnde rust!

11:00 UUR

De eerrrstes  degen liggen op de werkbanken. Ongebakken en ongerezen

 kleinbroooodjo es, die heel lang op koude temperp atuur hebben staan rijzen omm

alle aroma’s op elkaar te laten inwerken, gaan nu in een warmere rijskast.

Zo Z wororooro den ze voorbereid op het bakproces in de oven.

02:35 UUR

e eerrrstetete brbb oododjess gagaanan in in de de oveoven.n. OmdOmdO at at t klekleinbinbbroorood kd kortort enen heh et wordt gebakken, DDDeDD

ogengenn zizij aj aj als sls eereeerstestes . DDe te te tempemperaeratuutuur vr vananan deded oveoven sn sstaataataat nt nu hu heeleele hohooog,o  op zo’n’momomomommommmmmo

280 °C°C. Tijdijdi ensensns hehehet bt bakpakpakprocroco es es daadaalt t dede temtemperperatuatuur ur vanvann dedede ovovovenen stesteeedseds ieiets ts verv der. 2802808028028080802880282808080808800

Daarom babb kt de de bakkerkerr zzijn n brobrorodendenen aflafla opopendend: o: op ep eenen stesteedseds lalalagergerre we we armarmarmte.te. OpOp heheet t

moment dad t hhet et grootbbrood uit de oveoveoven kn kn komtomtomt, k, k, unnunnnen en er er bijbijvoovooorberberbeeldeldeld crcrcroisoissansanntjetjes s 

in. De temperatuur van de oven is dan in nminminm ddeddedddels ls namnamelielijk jk metmet zozo’n ’n 40 40 °C °C °C gedgedgedaalaalaa d:d:

ideaal voor de zachtere croissants. Als ooooo k dk dk dezeezeeze klklk aaraara ziziz jn,jn, wowordtrdt dede tetempemperatratuuruur  

weeweweweweweweweweee r opgestookt en begint het afl opep ndeded babbakprkprkproceoceoces os os opnipnieuweuwuw..

03:15 UUR

Het is nu topdrukte in de bakkerij. De banket-

bakkers zijn binnen en beginnen in een

aparte ruimte met het voorbereiden van 

slagroom, crèmes en allerhande vullingen.

Hun collega’s hebben ’s nachts al koek en

korstdegen gebakken, waarvan bijvoorbeeld 

tompouces worden gemaakt.* 

* In een volgende editie van Bakwerk vertellen we graag 
meer over de werkdag van een banketbakker.

06:00 UUR

BAKWERK
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Bij intensief sporten is het verbruik van 

onder andere koolhydraten verhoogd en 

ontstaat een verhoogde behoefte aan energie. 

Dit kan worden aangevuld door meer brood 

te eten. Volkorenbrood is daarbij een goede 

keuze, omdat het onder meer complexe 

koolhydraten, voedings vezels en mineralen 

zoals magnesium  bevat. Deze voedings-

stoffen zorgen voor een langdurige beschik-

baarheid van  energie en zijn goed voor de 

werking van spieren. Brood levert boven-

dien  eiwitten en vitamines, waaraan bij 

BROOD ZORGT VOOR DE BROODNODIGE KOOLHYDRATEN, EIWITTEN, VITAMINES, 
MINERALEN EN VEZELS IN ONZE VOEDING. DIE ZIJN OOK VOOR SPORTERS HEEL 
BELANGRIJK. MET BROOD KUN JE VOLOP VARIËREN EN HET IS GEMAKKELIJK MEE 
TE NEMEN: NAAR HET WERK, OF IN DE SPORTTAS. BROOD PAST DUS UITSTEKEND 
BIJ EEN GEZONDE, ACTIEVE EN SPORTIEVE LEVENSSTIJL. 

meer lichamelijke activiteit een hogere 

behoefte ontstaat.

Beweging en voeding

Sport je op recreatief niveau, dan heb je 

aan een gezonde voeding als basis genoeg. 

Brood past bij 
 sportieve levensstijl

Trainen met de juiste voeding

8

36596 Magazine Bakwerk 09.indd   8 22-02-16   09:09



Denk daarbij aan een gevarieerd eetpatroon 

met voldoende groenten, fruit, vocht, 

vlees, vis, zuivel of een andere eiwitbron 

en natuurlijk ook brood, pasta of rijst. 

Sport je drie uur of meer per week op 

 intensieve wijze, dan mag je meer eten. 

Bijvoorbeeld één of twee belegde boter-

hammen extra, een handje noten of 

 zuidvruchten of een schaaltje yoghurt 

met muesli en fruit. Sport je op hoog 

 niveau en wil je prestaties verbeteren, 

 langer op intensief niveau trainen of 

 sneller herstel na een zware inspanning? 

Dan moet je je koolhydraatvoorraad 

 aanvullen met zestig gram per uur. 

Meer kunnen je darmen niet opnemen.

Koolhydraten en eiwitten

Voor iedere sporter is brood een uitstekende 

basis, omdat brood het lichaam voorziet 

van koolhydraten en eiwitten: precies wat 

sporters nodig hebben. Wil je tijdens een 

training snel wat energie opnemen, eet dan 

bijvoorbeeld een krentenbol. Na afl oop 

van een training heeft je lichaam vooral 

eiwit nodig voor spierherstel (zo’n twintig 

gram na een intensieve work-out), maar 

ook vezels, vitaminen, mineralen en 

vocht. Eet bijvoorbeeld twee volkoren of 

meergranen boterhammen met zaden en 

pitten voor extra eiwitten, belegd met 30+ 

kaas of vleeswaren en drink voldoende. 

Duursport of sprint?

Voor duursport heeft je lichaam een goede 

energievoorraad nodig, die tijdens het 

trainen langzaam wordt afgegeven. Dit 

 bereik je door de avond voor bijvoorbeeld 

een wedstrijd een (niet te vette) pasta te 

eten en tot enkele uren voor de wedstrijd 

vooral volkorenbrood te eten, al dan niet 

met zaden en pitten. Voor een sprint of 

andere kortdurende inspanning moet je 

lichaam in korte tijd veel energie leveren. 

Ook dan is het belangrijk je energievoor-

raad op peil te hebben. Daarnaast is het 

van belang voorafgaand aan de wedstrijd 

een mix van langzame en snelle kool-

hydraten binnen te krijgen. Dit kan 

 bijvoorbeeld door een krentenbol of een 

ander vruchtenbrood te kiezen, of door 

bruin of volkorenbrood te eten met jam 

of vruchtenspread.

Het verschilt per persoon welke voeding 

wel of niet goed valt vlak voor het sporten 

en hoe kort van tevoren je nog iets kunt of 

misschien zelfs moet eten. De stelregel is: 

snelle koolhydraten, een beetje vezels en 

weinig vet tijdens het sporten en veel vezels 

en eiwitten daarna. Een mix van snelle en 

langzame koolhydraten heeft zowel voor 

als na de inspanning de voorkeur.

Een krentenbol heeft door de aanwezige 

krenten en rozijnen een bepaalde verhouding 

van natuurlijke suikers (uit de rozijnen) en 

langzame complexe koolhydraten (uit het 

graan). Een krentenbol levert daarmee veel 

energie en eet gemakkelijk weg, bijvoor-

beeld ook tijdens het sporten. Bovendien 

bevat een krentenbol eiwitten en vezels.

Bruinbrood bevat twee keer zoveel 
vitamines en mineralen als 
 witbrood; volkorenbrood zelfs drie 
keer zoveel.

Een sneetje volkorenbrood bevat 3-5 gram 

eiwit, een sneetje volkoren meergranen-

brood met zaden en pitten gemiddeld 

4,2 gram. Brood levert met 6 sneetjes per 

dag 20-25% van de  totale eiwitbehoefte.
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EIEREN 
ZIJN 
NIET 
ONGEZOND

Taarten of gebakjes met verse vruchten worden door de banketbakker 

vaak afgestreken met een dun, transparant laagje: gelei. Hierdoor 

glanst de traktatie mooi en ziet er aantrekkelijk uit. Bovendien 

droogt het fruit op deze manier niet uit. De gelei op het gebak van 

de banketbakker bevat niet veel suiker en wordt bovendien fl interdun 

aangebracht. Je hoeft dus niet bang te zijn voor (veel) extra calorieën 

bij een taartje met gelei. De banketbakker gebruikt zijn gelei niet 

alleen voor glans en tegen uitdrogen van het fruit. Vaak geeft hij 

de gelei ook nog een lekkere smaak en eventueel een kleurtje, door 

het in te koken met vruchtenpuree of vruchtensap. In appeltaart 

kan bijvoorbeeld een gelei met abrikozenpuree worden verwerkt. 

ZELF TAARTGELEI MAKEN?
Taartgelei kun je gemakkelijk zelf maken van twee blaadjes gelatine, 100 ml water 

en 100 ml vruchtensap, kookvocht of vruchtendrank. Week de blaadjes gelatine 

vijf tot tien minuten in koud water. Breng het (vruchten)vocht aan de kook en zet 

de pan van het vuur. Knijp de gelatineblaadjes goed uit en laat deze nu in het 

warme vocht oplossen. Zet ze twintig tot dertig minuten in de koelkast zodat de 

gelei goed lobbig wordt. Schep of giet de gelei over de taart en laat het geheel 

daarna nog minstens een uur opstijven in de koelkast.

Eieren bevatten veel goede voedingsstoffen, zoals vitamines, 

mineralen en eiwitten. Een gemiddeld gekookt ei bevat 

 bovendien maar 75 calorieën, dus je wordt er niet dik van. 

In de eidooier zit echter ook cholesterol en verzadigd vet. 

Deze verhogen het cholesterolgehalte in je bloed, wat weer 

de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Toch hoeft meer-

malen per week een eitje eten echt niet ongezond te zijn. 

Het hangt af van de rest van je voeding. Als je meer dan drie 

eieren per week wilt eten, kun je het beste zo min mogelijk 

andere producten eten waarin veel cholesterol zit. Dit zijn 

bijvoorbeeld vette vleeswaren, kaas, boter en zoete snacks. 

Wie helemaal geen vlees eet, kan gerust vier tot vijf eieren 

per week eten. 

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 ?

Eieren bewaar je het beste in de koelkast. De koude temperatuur 

houdt eieren langer vers en remt de groei van schadelijke bacteriën, 

 zoals salmonella. In de winkel staan eieren juist buiten de koeling, om 

te voorkomen dat er condensvorming optreedt. Als eieren in de winkel 

koel zouden staan en in een boodschappentas mee naar huis gaan, 

wordt het ei vochtig en kunnen er sneller schadelijke bacteriën groeien. 

Het is van belang eieren zoveel mogelijk te beschermen tegen vocht

en de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk te houden.

Gelei op gebak bevat 
veel suiker
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Iedere streek in Nederland kent haar eigen  lekkernijen. De ambachtelijke  bakker speelt bij de productie daarvan vaak een toonaangevende rol.

Zoveel Friese bakkers, zoveel oranjekoeken. 

Iedere (banket)bakker in het noorden des 

lands maakt er in zijn eigen handschrift 

een waar kunstwerkje van. Soms naar de 

fantasie van de bakker, maar vaker naar 

een via vele bakkersgeneraties overgeleverd 

idee over hoe de oranjekoek hoort te zijn. 

Recepten verschillen per bakkerij en worden 

zorgvuldig geheim gehouden.

Oranjekoek is in Friesland altijd een geliefde 

traktatie geweest. Van oudsher was het gebak 

namelijk minder duur dan bijvoorbeeld 

slagroom- of mokkataartjes. Tegenwoordig 

is de uitvoering wat luxer geworden, met 

een kwart amandelspijs tussen driekwart 

koekdeeg. Traditioneel wordt de koek met 

crème bespoten, maar sommige bakkers 

werken het gebak ook wel met slagroom 

af. De koek is dan minder lang houdbaar. 

Roze

Hoewel je misschien zou verwachten dat een 

oranjekoek oranje van kleur is, is hij meestal 

met roze glazuur afgewerkt. Oranjekoek 

dankt zijn naam dan ook niet aan zijn 

buitenkant, maar aan de gekonfi jte, dunne 

snippers sinaasappelschil die in de koek zijn 

meegebakken. Ook anijszaad geeft het deeg 

van oranjekoek zijn specifi eke smaak. 

Cultuur

Oranjekoek wordt door vele Friezen 

 geregeld gegeten en is een symbool van de 

Friese cultuur. Friezen discussiëren graag 

over welke bakker de beste oranjekoek 

bakt of over de vraag wat nou lekkerder is: 

de traditionele crème of juist slagroom? 

Een Fries schroomt niet een blokje om 

te rijden om de oranjekoek van zijn 

 favoriete bakker te kunnen halen. 

En als hij op familiebezoek buiten de 

 provincie gaat, reist er dikwijls een 

 oranjekoek op de achterbank mee.

Oranjekoek

ORANJEKOEK IS EEN TYPISCH FRIESE LEKKERNIJ. DE PLAATVORMIGE KOEK, 
 AFGEWERKT MET ROZE GLAZUUR EN EEN VERSIERING VAN CRÈME MET 
 GEKONFIJTE VRUCHTEN OF ANDERE GARNERINGEN, VORMT EEN POPULAIRE 
TRAKTATIE IN FRIESE BEDRIJFSKANTINES. EEN SCHOTEL OF GEBAKSVORKJE 
HEB JE NAMELIJK HELEMAAL NIET NODIG.

VAN STREEK!

CULINAIR ERFGOED
Dé Oranjekoek bestaat niet. Er zijn net zoveel variaties denkbaar als er Friese bakkers zijn. Dit 

vond fotografe Tryntsje Nauta zo fascinerend, dat zij in 2013 besloot alle 92 Friese ambachtelij-

ke bakkers met hun oranjekoek te fotograferen. In een busje dat ze tot fotostudio heeft omge-

bouwd, heeft ze de hele provincie doorkruist. Ze legde in totaal 178 varianten van oranjekoek 

vast: allemaal op exact dezelfde manier. “Van bovenaf gefotografeerd veranderden de vier-

kante stukjes koek in frivole tegeltableaus”, aldus de fotografe. “Ik wilde met deze serie naar 

onze  tradities verwijzen en het culinair erfgoed van Friesland voor de toekomst vastleggen.” 

Haar  fotoserie is op diverse plekken tentoongesteld en verschenen in het boek ‘Oranjekoek’. 

Meer informatie zie www.tryntsje.nl.

Oranjekoek 
 behoort 

tot het 
 culinair 

 erfgoed van 
Friesland

Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot
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HISTORISCHlekker

BIJ DE AMBACHTELIJKE 
 BAKKER VINDEN WE 

 TEGENWOORDIG TALLOZE 
BROODSOORTEN. VEEL 

NEDERLANDERS KIEZEN NOG 
ALTIJD GRAAG VOOR DE 

 TRADITIONELE EN ALVAST 
DOOR DE BAKKER VOOR-

GESNEDEN BOTERHAM, 
DIE OOK NOG EENS 

 GEMAKKELIJK IN DE BROOD-
TROMMEL PAST. WITTE, BRUINE 

EN VOLKOREN BUS- EN 
 KNIPBRODEN ZIJN DAAROM 

NOG ALTIJD POPULAIR.

Bammetjes 
in de 
broodtrommel
Sommige broden rijzen de pan uit
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Busbrood wordt gebakken in een brood-

bus, ook wel een broodblik genoemd. 

Deze broodsoort is dus eigenlijk vernoemd 

naar de vorm waarin hij wordt gebakken. 

Een speciaal busbrood is casinobrood. Dit 

vierkante witbrood wordt gebakken in een 

bus die met een langwerpige deksel wordt 

afgesloten. Op die manier kan het deeg 

 tijdens het bakken niet ‘de pan uitrijzen’. 

Als er geen deksel op de bus gaat, wordt 

het een hoog brood. Een casinobrood is 

er overigens ook in een ronde vorm: dan 

wordt het een lampionbrood genoemd.

Knipbrood

Knipbrood ontleent zijn naam aan de 

 bijzondere manier van decoreren. Zodra 

het gerezen deeg in het bakblik zit waarin 

het wordt gebakken, knipt de bakker er 

met een schaar een bepaald patroon in. 

Hij doet dit vlak voordat de bakblikken 

de oven ingaan. Soms gebruiken bakkers 

hiervoor een soort knijper, die werkt als 

een rij scharen. Daarmee kunnen ze met 

één handeling heel veel knippen tegelijk 

geven. Door de knip scheurt het brood 

van boven open en krijgt het zijn typische 

punten of pieken. Knipbrood kan zowel 

wit, bruin als volkoren zijn.

Door het inknippen van gerezen brooddeeg 

in het midden van het bakblik, ontsnapt 

eventueel ingekapselde lucht die zich vlak 

onder de bovenste korst kan bevinden. 

Deze luchtbellen kunnen er tijdens het 

bakproces voor zorgen dat er gaten in 

het brood komen te zitten, waardoor je je 

boterham moeilijker kunt smeren. Dit wordt 

voorkomen door de bovenkant van het 

deeg in te knippen. Door de knip ervaren 

veel mensen ook een krokantere korst.

Zestig kilo per jaar

Jaarlijks eten wij in Nederland ongeveer 

zestig kilogram brood per persoon. 

Dit bruto-verbruik is al circa vijftien jaar 

 onveranderd en omvat al het brood dat 

 zowel thuis als buitenshuis wordt gegeten. 

Het is niet zo vreemd dat mensen nog 

 altijd graag brood eten. Een boterham 

 levert een aantal essentiële voedings-

stoffen die wij nodig hebben om dagelijks 

goed te kunnen functioneren, zoals 

 koolhydraten, voedings vezels, vitaminen 

en mineralen. Brood is een lekker en 

 gemakkelijk voedingsmiddel en je kunt 

er veel mee variëren. Daardoor is het uiterst 

geschikt voor elk moment van de dag.

WAAROM HEET EEN  BOTERHAM EIGENLIJK  BOTERHAM?
Een boterham is een plak gesneden brood. Waar het woord precies vandaan komt is niet bekend. 

Het eerste deel van het woord, ‘boter’, is duidelijk. Vroeger werd een stuk brood met alleen boter 

gegeten of met alleen kaas of ham. De ‘ham’ uit het woord heeft niets met vlees te maken, maar 

komt waarschijnlijk voort uit een spelling van vroeger. Toen schreef men boteram of boterram. 

Een rammel (of remmel) is een ouderwetse benaming voor een snee brood. In Vlaanderen noemt 

men geroosterde broodjes wel eens ‘rammekes’. In sommige Nederlandse dialecten spreekt men 

ook wel van ‘bammetjes’. ‘Ham’ zou ook ‘brok’ of ‘homp’ kunnen betekenen. Ze aten vroeger im-

mers hompen brood en geen dunne sneetjes. ‘Boterhomp’ komt ook in de buurt van ‘boterham’.

Brood is een belangrijke leverancier van 

koolhydraten en voedingsvezels. Bovendien 

bevat brood een aantal essentiële mineralen 

zoals ijzer, koper en magnesium en het 

voorziet voor een belangrijk deel in onze 

jodium-inname. Tenslotte biedt brood 

ons veel vitaminen en andere mineralen. 

Hoeveel van deze stoffen brood bevat, hangt 

af van het soort brood. Dit is afhankelijk van 

basisgrondstoffen en andere ingrediënten.

Luchtig brood is volgens de overlevering 

ontdekt in het oude Egypte. Een slaaf 

zou een restje verzuurd deeg van de 

 vorige dag aan het nieuwe deeg hebben 

toegevoegd. Het zure deeg, desem, 

liet het nieuwe deeg rijzen waardoor na 

het bakken een luchtig brood ontstond.

Busbrood wordt gebakken 
 in een broodbus
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PRACHT
VAK!

VAN SLECHTS EEN HANDVOL GRONDSTOFFEN DE MOOISTE PRODUCTEN 
MAKEN, WAARVAN MENSEN BLIJ WORDEN. DAT IS VOOR VEEL TOEKOMSTIGE 

BROOD- EN BANKETBAKKERS DE BELANGRIJKSTE REDEN OM VOOR 
HET VAK TE KIEZEN. ZE WORDEN TIJDENS HUN OPLEIDING BEGELEID DOOR 

 SCHOLEN EN ERKENDE LEERBEDRIJVEN.

Toppers 
kiezen 

voor 
toekomst 

in de 
bakkerij

Alfons van Zuijlen, eigenaar van Bakkerij 

van Zuijlen in Warnsveld, merkt dat 

 consumenten soms raar staan te kijken als 

een van zijn medewerkers zichtbaar staat 

te stuntelen. “Als erkend leerbedrijf willen 

wij jonge mensen de kans geven om het 

vak te leren, zowel in de winkel als in de 

bakkerij. Soms betekent dit dat ze nog niet 

zo snel of handig zijn. Toch willen we hen 

de mogelijkheid bieden om in de praktijk 

ervaring op te doen en zich te bekwamen in 

het vak. Zo waarborgen wij de ambachtelijke 

bakkerij, óók voor de toekomst!”

Van Zuijlen laat leerlingen, afkomstig van 

allerlei niveaus van opleidingscentra uit 

de regio, van alles doen in zijn bedrijf. 

“Het ligt ook aan hun eigen initiatief. 

Sommige studenten zijn nog heel verlegen, 

anderen pakken direct van alles op. We 

stimuleren jonge mensen voor het bakkers-

vak en laten hen kennismaken met alle 

 facetten.” Van Zuijlen probeert als leer-

bedrijf een positief uithangbord te zijn, 

zowel voor zijn eigen bedrijf als voor de 

gehele branche. “We proberen bij de 

 studenten in ons bedrijf te ontwikkelen 

Blij
met brood en banket

Alfons van Zuijlen, eigenaar van Bakkerij van Zuijlen in Warnsveld
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dat ze er enthousiast van worden om andere 

mensen blij te maken met mooie, verse 

producten uit de bakkerij. Dat is namelijk 

het állerleukste aan het bakkersvak. Ik laat 

studenten ook altijd veel proeven, zodat 

ze weten wat ze maken en verkopen. Als 

ze het product zelf goed kennen, kunnen 

ze het verhaal erover nog beter vertellen. 

Samen op weg naar een lekkere toekomst!”

Belinda Spelde (28) is bezig aan haar laatste 

leerjaar aan Rijnijssel Vakschool Wageningen. 

Binnen enkele maanden hoopt zij haar 

 diploma als Ondernemer Ambachtelijke 

Bakkerij op zak te hebben. “Ik heb voor de 

Vakschool in Wageningen gekozen, omdat 

de school me door twee bakkers is aan-

geraden. Deze opleiding past perfect bij 

me. Ik vind het enorm leuk om mensen 

blij te maken met heerlijke gebakjes,  

verse broodjes en koffi e van hoge kwaliteit.” 

Belinda weet heel goed wat ze wil als ze 

straks is afgestudeerd. “Ik wil mijn eigen 

zaak beginnen. Een bakkerij met winkel en 

lunchroom. Ik vind het namelijk leuk om met 

producten bezig te zijn, maar wil ook graag 

klanten helpen en bedienen.” De bakker-in-spé 

is niet bang dat er geen toekomst is voor de 

ambachtelijke bakkerij. “Steeds meer mensen 

kopen hun brood in de supermarkt of doen 

online boodschappen. Hierdoor missen zij de 

persoonlijke service en beleving. Een bezoek 

aan de bakker gaat een feestje worden in de 

toekomst. Zeker bij mij!”

BOL OF BBL?
Studenten van een bakkerij-opleiding kunnen kiezen tussen BOL of BBL. Tijdens de Beroeps 

Opleidende Leerweg (BOL) gaat de student naar school en loopt stages, meestal meerdere 

weken achter elkaar bij een erkend leerbedrijf in de bakkerijbranche. Er wordt tijdens de 

 opleiding veel theorie aangeleerd en de student maakt regelmatig huiswerk. Hij of zij is veel 

op school en heeft contact met medescholieren. Wie kiest voor de Beroeps Begeleidende 

Leerweg (BBL) start meteen met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Daarnaast volgt 

de student één dag per week lessen, bijvoorbeeld op een Regionaal Opleidings Centrum (ROC). 

Hij of zij leert het vak voornamelijk in de praktijk. 

‘ Bezoek aan de
bakker is een feestje!’

Juliette van der Sandt (26) werkt vijf dagen per week bij Sweet Sugar Hill 

in het Arnhemse Klarendal en gaat daarnaast op maandag naar school om 

de opleiding Patisserie te volgen. “Ik heb heel bewust voor deze opleiding aan 

de Vakschool Wageningen gekozen, omdat het op het gebied van patisserie 

de hoogst haalbare opleiding in Nederland is. Ik ben school naast mijn 

werk gaan doen, in plaats van andersom.” Juliette wil ooit voor zichzelf 

beginnen, maar eerst nog een aantal jaren ervaring opdoen om alle aspecten 

van het bakkersvak goed onder de knie te krijgen. “Ik ben aan het ontdekken 

wat ik naast bakken het leukste vind om te doen. Dat is ook de organisatie 

van het bedrijf of de overdracht van kennis, bijvoorbeeld via workshops.” 

Als leidinggevende van de sfeervolle bakkerij in Arnhem, die ook taart 

aan koffi ezaakjes en een restaurant in de regio levert, is ze momenteel dik 

tevreden. “Ik heb echt de allerleukste baan ter wereld!”

‘ De allerleukste baan 
ter wereld’
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SMAKELIJK
ETEN!

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

Lekker lang tafelen

LANGE WEEKENDEN, VEEL VRIJE 
 DAGEN EN NU EN DAN AL EEN 

 AARZELEND ZONNETJE OP HET 
 TERRAS. DEZE PERIODE VRAAGT OM 
UITGEBREID ONTBIJTEN OF LEKKER 
LANG LUNCHEN. MET NATUURLIJK 

IETS ZOETS TOT BESLUIT. WAT DACHT 
JE VAN DEZE RECEPTEN VOOR EEN 
HEERLIJKE PAASBRUNCH? MET EEN 

BASIS VAN JE BAKKER EN EEN EIGEN 
‘FINISHING TOUCH’.

Bereidingswijze

Giet de kersen af en vang het vocht op. Snijd de kersen in stukjes. 

Verwarm de oven voor op 180 °C. Verkruimel de sneetjes brood 

met korst in de keukenmachine. Meng de suiker, vanillesuiker, 

cacaopoeder, eieren, zure room met drie tot vier eetlepels kersen-

vocht. Spatel tot slot de kersen erdoor. Schep het mengsel in de 

holtes van de muffi nvorm of in kleine taartvormpjes en bak de 

taartjes in de oven in 25 minuten gaar. Wip de taartjes uit de 

vormpjes en laat ze afkoelen. Laat de chocolade in een steelpan met 

een dikke bodem al roerende smelten en roer de boter erdoor. 

 Bestrijk de taartjes met een dikke laag chocolade. Laat het glazuur 

opstijven in de koelkast.

Chocoladetaartjes met kersen
(12 stuks, bereidingstijd circa 20 minuten)

- halfje bruinbrood

- 1 kleine pot kersen

- 250 g witte basterdsuiker

- 2 zakjes vanillesuiker

- 50 g cacaopoeder

- 3 eieren

- 125 ml zure room

- 100 g pure chocolade, in stukjes

- 50 g boter

- 1 muffi nvorm met 12 holtes 

- (5 cm) of kleine taartvormpjes, 

- ingevet

Ingrediënten

Paasbrood-wentelteefjes 
met appel-basilicumsalsa 
(voor 4 personen, bereidingstijd circa 30 minuten)

Bereidingswijze

Schil de appels, snijd ze in stukjes en breng ze in een pan met 

het sinaasappelsap en de gemberjam aan de kook. Kook de appel 

in 8-10 minuten tot een compote. Laat de compote afkoelen en 

schep de basilicum erdoor. Klop in een kom de eieren met suiker 

en kardemom tot een romig mengsel en klop de melk erdoor. 

Haal de sneetjes paasbrood door dit mengsel. Leg ze in een diep 

bord en schenk de rest van het eimengsel erover. Verhit de 

 vloeibare margarine in een koekenpan met anti-aanbaklaag en 

bak de sneetjes in 4 minuten goudbruin en krokant. Bestuif ze 

op het bord met poedersuiker en schep de appelsalsa ernaast.

Ingrediënten

- 4 sneetjes paasbrood

- 3 appels

- 2 eieren 

- 300 ml melk

- 2 eetlepels suiker

- 1 theelepel gemalen 

- kardemom of kaneel

- poedersuiker 

- sap van 1 sinaasappel

- 2 eetlepels gemberjam

- vloeibare margarine

- 2 eetlepels verse basilicum, 

- in dunne reepjes

PAASTIP!
Cupcakes geef je gemakkelijk een Paastintje. Bijvoorbeeld door ze op te spuiten met advocaatroom en te versieren met mooie chocolade 

paaseitjes in verschillende smaken. Advocaatroom maak je door slagroom stijf te kloppen met wat advocaat en poedersuiker.
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