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Oh, wat is het najaar en de decembermaand een verleidelijke tijd in de bakkerij! 
Bij het zien (en ruiken!) van heerlijk verse pepernoten of geurige speculaas-
brokken loopt het water me al in de mond. De winkels ogen warm en gezellig 
en ook thuis kruip ik graag samen met mijn gezin op de bank. Gordijnen dicht, 
pot thee op tafel en kaarsjes aan. Bij zo’n moment hoort bij uitstek iets lekkers 
van de ambachtelijke bakker. Ik kies ervoor een klein schaaltje pepernoten te 
nemen in plaats van de hele zak naast me te leggen. Zo kan ik er zonder schuld-
gevoel van genieten en blijf ik ook lichamelijk lekker in mijn vel zitten. 

Brood- en banketbakkers maken de komende periode de lekkerste roomboter 
amandelstaven, gevuld speculaas, chocoladeletters, pepernoten, kerststollen en 
oliebollen. Jammer eigenlijk, dat er zoveel producten bij slechts één maand horen. 
Toch kiest de bakker ervoor deze lekkernijen gedoseerd aan te bieden, passend 
bij de dagen. Dat maakt ze extra bijzonder. Iets om naar uit te kijken en lekker 
van te proeven! 

Voor alles in het leven geldt dat je de juiste balans moet zien te vinden. 
Na jaren van anorexia heb ik ervoor gekozen om weer te genieten van alles 
wat ik lekker vind. Ik maak bewuste keuzes, geniet met mate en combineer 
 lekker eten met regelmatige lichaamsbeweging. Ik ben zuinig op mijn lichaam 
maar tegenwoordig ook weer lief voor mijzelf. Daarom gun ik mezelf nu 
en dan een heerlijke traktatie van de bakker, zeker in december. Het is de 
 heerlijkste tijd van het jaar. Genieten van iets lekkers maakt van ons allemaal 
veel leukere mensen!
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Op werkdagen houdt Albert Verlinde het ’s ochtends 

bij een bakje kwark met muesli of bosvruchten en 

tussen de middag eet hij een salade. In het weekend 

staat echter steevast een bezoek aan de ambachtelijke 

bakker op de agenda. “Heerlijk! Watertandend 

voor de toonbank bedenken waar ik die dag zin in 

heb. En dan thuis met al dat lekkers en de kranten 

uitgebreid aan tafel.”

Albert Verlinde heeft een druk leven en let goed 

op zijn gezondheid. Al vindt hij het leven veel te 

kort om zich met allerlei trends op voedingsgebied 

bezig te houden. “Mijn moeder zei altijd al: alles 

waar ‘te’ voor staat, is niet goed. Af en toe jezelf 

verwennen met iets lekkers is toch heerlijk? 

 Waarom zou je jezelf permanent dingen ontzeggen 

als je daar nu en dan trek in hebt? Ik volg mijn 

 eigen gevoel en stap steeds meer van alle regels af. 

Gewoon goed luisteren naar je lichaam en alles 

met mate consumeren.”

Tarte tatin
Vroeger bakte hij regelmatig zelf een appeltaart 

of een tarte tatin, maar daar komt tegenwoordig 

weinig meer van. “Ik ben zelf niet zo’n zoetekauw. 

Maar als ik in Limburg ben, kan ik natuurlijk niet 

om de overheerlijke vlaaien heen!” Albert geniet 

meer van een dikke, zelfgesneden boterham met 

kaas of een tijgerbroodje met roomboter en 

 hagelslag. “De hele week moeten we ons haasten. 

Wat is het dan fi jn om de tijd te nemen voor een 

uitgebreide maaltijd. Het bezoek aan de bakker 

zie ik als een avontuur: iedere keer weer spannend 

wat hij deze keer voor lekkers heeft gemaakt.”

Albert Verlinde

Fotografi e: Roy Beusker

smullen
met

‘Bezoek aan de bakker 
is een avontuur’

WIE IS...?
Albert Verlinde (1961) 

is iedere werkdag 

het gezicht van 

het entertainment-

programma RTL 

 Boulevard. 

Hij studeerde af aan 

de Academie voor 

Kleinkunst en speelde 

jarenlang toneel. 

 Tegenwoordig 

 produceert hij naast 

zijn televisiewerk 

ook musicals, zoals 

‘Dreamgirls’ en 

‘The Sound of Music’ 

vanuit zijn bedrijf 

 Albert Verlinde 

 Entertainment.
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ZO’N KRAKEND VERS BROODJE VAN DE BAKKER OF DIE OVERHEERLIJKE 
 SLAGROOMSOES VAN JE FAVORIETE PATISSIER EET JE NATUURLIJK HET 
 LIEFSTE DIRECT OP. SOMS MOET JE ECHTER EVEN WACHTEN. TOTDAT HET 
BEZOEK IS GEARRIVEERD OF HET EINDELIJK LUNCHTIJD IS. HOE BEWAAR 
JE DE LEKKERNIJEN VAN DE (BANKET)BAKKER HET BEST? 

Sommige mensen denken dat je brood het 

beste kunt bewaren in de koelkast. Niets is 

minder waar! Brood wordt in de koelkast 

juist veel sneller oud. Het zetmeel in brood, 

dat tijdens het bakproces water vasthoudt, 

krijgt bij een temperatuur tussen de -5°C 

en 5°C de neiging om dat water los te laten. 

Hierdoor droogt brood uit en smaakt het ook 

droog. Brood kan het beste worden  bewaard 

op kamertemperatuur in een  afgesloten, 

schone broodtrommel en in een plastic zak. 

Zo blijft brood het langste zacht en mals. 

Extra lang genieten van ambachtelijke  lekkernijen

Koek-
trommels 
   en broodzakken
Koek-
trommels 
   en broodzakken
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Niets zo 
oer-Hollands 
als een 
gezellige
    koektrommel

HEERLIJK HERGEBRUIKEN
Oud brood weggooien is zonde! Heb je 

een restje (desem)brood over? Snijd het 

in stukjes en besprenkel het met olijfolie 

en wat lekkere kruiden. Leg de blokjes 

een aantal minuten onder de grill of in 

de koekenpan en je hebt heerlijke, huis-

gemaakte croutons. Je kunt het brood 

ook vermalen tot broodkruim. Vermengd 

met geraspte kaas en olijfolie geeft dit 

ovenschotels een lekker krokant korstje. 

Oude boterhammen kunnen prima 

dienst doen als basis van broodpudding. 

Op internet zijn diverse recepten te vinden. 

En van oud witbrood bak je natuurlijk 

wentelteefjes. 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. 

Wedden dat je de volgende keer expres 

een paar boterhammen oud laat worden?

Nederlands brood kan uitstekend in de 

vriezer worden bewaard, mits de verpakking 

intact is en de broden niet te dicht tegen 

elkaar aan worden gelegd. Brood en andere 

producten in de vriezer zoals vlees of vis 

moeten goed van elkaar worden gescheiden, 

zodat geuren en smaken niet op elkaar 

kunnen inwerken. Ook koekjes kun je in 

een diepvrieszakje of in een afsluitende 

plastic doos prima invriezen. Ze zijn in de 

vriezer twee tot vier maanden houdbaar.

Koekje bij de thee
Niets zo gezellig en oer-Hollands als een 

koektrommel naast een pot met thee. 

Roomboterkoekjes blijven het lekkerst in 

een afgesloten trommel. Gemberkoekjes en 

speculaas mogen nooit bij andere koekjes 

in de trommel, omdat zij hun smaak en 

geur kunnen overdragen. 

Gebakjes bewaar je het beste in de doos 

waarin je ze hebt gekocht of onder een 

taartstolp in de koelkast. Gebakjes 

met crème mogen niet te koud worden 

 gegeten. Breng deze daarom een uurtje 

voordat je ze wilt serveren buiten de 

 koelkast op kamertemperatuur. 

Slagroom- en vruchtengebakjes dien je 

wel direct uit de koelkast te presenteren. 

Voor gebak en taart is een bewaar-

temperatuur van 4 tot 5°C aan te bevelen. 

Mag jij deze keer de taart aansnijden? 

 Gebruik een kartelmes, dat je iedere keer 

voor het snijden in warm water dompelt.

PLASTIC OF PAPIER?
De broodzak waarin het brood bij de  bakker wordt verpakt, is een speciale paraffi ne-broodzak. 

Hierin kan brood  blijven ademen en het wordt beschermd tegen uitdroging. Houd je van 

brood met een krokante korst of eet je vaak  desembrood? Deze broodsoorten kun je het beste 

in een papieren zak bewaren.

Zijn je koekjes van amandelspijs 
    een beetje uitgedroogd? 
Stop een bruine boterham in de 
trommel. De volgende dag smaken 
de koekjes weer heerlijk vers.

    koektrommel    koektrommel in stukjes en besprenkel het met olijfolie 

en wat lekkere kruiden. Leg de blokjes 

een aantal minuten onder de grill of in 

de koekenpan en je hebt heerlijke, huis-

gemaakte croutons. Je kunt het brood gemaakte croutons. Je kunt het brood 

ook vermalen tot broodkruim. Vermengd 

met geraspte kaas en olijfolie geeft dit 

ovenschotels een lekker krokant korstje. 

Oude boterhammen kunnen prima 

dienst doen als basis van broodpudding. 

Op internet zijn diverse recepten te vinden. 

En van oud witbrood bak je natuurlijk 

wentelteefjes. 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. 
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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!

ONZE BAKKERSWINKEL IS EEN FEEST IN DE DECEMBERMAAND. WE WERKEN 
VOLOP MET CHOCOLADE EN AMANDELSPIJS OM DE LEKKERSTE PRODUCTEN 
VOOR DE FEESTDAGEN TE BEREIDEN. ALS AMBACHTELIJKE (BANKET)BAKKER 
GEBRUIKEN WIJ ALLEEN DE ALLERBESTE INGREDIËNTEN. PURE CACAO EN 
KWALITATIEF GOEDE AMANDELEN DUS.

EERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJKEERLIJK

Geurige 
cacaobonen

Alleen het beste is goed genoeg

en de mooiste amandelen

6



chocoladeletters. De letters worden vaak 

smaakvol versierd met marsepeinen 

 decoraties, noten of gesuikerde lekkernijen. 

Als banketbakker of chocolatier kunnen 

wij onze letters  allemaal een unieke smaak 

geven. Dat heeft te maken met de keuze 

voor de cacaobonen, door de verhouding 

tussen de verschillende ingrediënten en 

door eventuele toevoegingen. Zo worden 

de  letters van iedere bakker uniek.

Volgens de Nederlandse Warenwet mag 

een product chocolade worden genoemd 

als er minstens 32% cacao in voorkomt. 

In Nederland moet melkchocolade 

 minstens 34% cacao bevatten. Voor pure 

chocolade geldt een percentage van 54% 

en voor extra bitter een percentage van 

65%. In witte chocolade wordt geen cacao 

verwerkt, maar uitsluitend cacaoboter.

Gisten onder bananenbladeren
Chocolade wordt gemaakt van cacaobonen, 

die groeien aan bomen in landen met een 

tropisch klimaat zoals Brazilië, Mexico, 

Ghana, Venezuela of Ivoorkust. In de grote, 

ovaalvormige vruchten zitten twintig tot 

vijftig cacaobonen. Deze moeten na de pluk 

een aantal dagen gisten onder bananen-

bladeren om hun bittere smaak kwijt te 

raken. Na enkele dagen heeft de cacaoboon 

zijn unieke smaak ontwikkeld. Daarna 

worden de bonen geëxporteerd, schoon-

gemaakt, gesorteerd, geroosterd en gepeld. 

Dan worden ze heel fi jn gemalen en tot 

een dikke vloeistof, de cacaomassa, verwerkt. 

Deze cacaomassa vormt de basis van al 

onze chocoladeproducten. Om je vingers 

bij af te likken!

Amandelspijs is verkrijgbaar in heel veel 

verschillende varianten. De verhouding 

tussen het aantal delen amandelen en het 

aantal delen suiker bepaalt de kwaliteit. 

Hoe meer amandelen, hoe beter de spijs. 

Ook de kwaliteit van de amandelen zelf is 

van invloed op de smaak. De amandelen die 

wij in onze ambachtelijke (banket)bakkerij 

gebruiken, zijn zorgvuldig geselecteerd 

en geblancheerd. Ze worden verwerkt 

 zonder toevoeging van zout of kunstmatige 

conserveringsmiddelen en met de grootst 

mogelijke zorg gewalst, zodat de smaak 

blijft behouden. Zo kunnen wij een puur 

en eerlijk, overheerlijk product aanbieden. 

Iedere letter uniek
Een sinterklaasfeest is natuurlijk niet 

compleet zonder chocoladeletters. 

Vaak spuiten wij deze, wat de chocolade 

een iets andere smaak geeft dan andere 

LIEVER WILLEM DAN IRENE?
Veel kinderen vragen het zich af: is je 

 chocoladeletter nou kleiner als je bijvoor-

beeld Irene heet en groter als je naam 

met een W begint? Gelukkig heeft de 

bakker daarvoor een oplossing verzonnen. 

Alle chocoladeletters zijn even zwaar. 

Dat betekent dat een I gewoon wat 

dikker of breder is gemaakt dan een W. 

Of je krijgt er twee! Iedereen krijgt dus 

evenveel chocolade voor zijn geld.

MARSEPEIN: DAT PROEF JE!
Marsepein wordt gemaakt van amandelen 

en suiker. Je banketbakker gebruikt twee 

delen goede amandelen en één deel suiker. 

En dat proef je! Soms maakt hij marsepein 

van één deel amandelen en één deel suiker. 

De marsepein is dan fi jner van structuur en 

heel geschikt voor het maken van deco-

raties of fi guurtjes, zoals je bijvoorbeeld 

op taarten ziet. 

en de mooiste amandelen
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BIJ DE START VAN EEN NIEUWE 
DAG HOORT DE INNAME VAN 
ENERGIE. DAT VRAAGT OM 
GOEDE VOEDINGSSTOFFEN! 
ONS LICHAAM WERKT IMMERS 
NIET VANZELF, MAAR HEEFT 
BRANDSTOF NODIG. EEN 
 ONTBIJT LEVERT DAGELIJKS 
TIEN TOT VIJFTIEN PROCENT 
VAN DEZE BROODNODIGE 
ENERGIE. MET HET OVERSLAAN 
VAN EEN GOED SAMENGESTELD 
ONTBIJT DOEN WE ONSZELF DUS 
ECHT TEKORT. EN DAAR KUN JE 
DE HELE DAG LAST VAN HEBBEN.

Tijd 
voor ontbijt

Een goed begin van iedere dagEen goed begin van iedere dagEen goed begin van iedere dagEen goed begin van iedere dagEen goed begin van iedere dagEen goed begin van iedere dag

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd 

van de dag. Voor veel mensen is het op dat 

moment zo’n twaalf uur geleden dat zij 

voor het laatst hebben gegeten. Het eten 

van de avond ervoor is volledig verteerd 

en om goed te functioneren en presteren 

kan het lichaam wel wat nieuwe energie 

gebruiken. Zelfs tijdens je slaap heb je 

 namelijk energie verbruikt, bijvoorbeeld 

voor je ademhaling of het kloppen van 

je hart. Een lichaam dat zo fantastisch in 

elkaar zit, gun je toch het allerbeste?

Leverancier van voedingsmiddelen
Het is best verleidelijk om ’s ochtends een 

kwartiertje langer in bed te blijven liggen. 

Vervolgens moet je je echter zonder ontbijt 

naar school of je werk haasten, terwijl je 

hersenen koolhydraten nodig hebben om 

te kunnen functioneren. Zij bevorderen 

jouw concentratie- en prestatievermogen. 

Van alle voedingsmiddelen blijkt (volkoren)

brood daarnaast de belangrijkste leverancier 

van voedingsvezels, ijzer, zink, magnesium, 

koper en jodium. Brood bevat boven dien 

weinig vet, levert vitamines B1, B2, B3 en 

B6 en zorgt voor je seleen-, zink- en folium-

zuurvoorziening. Daarmee neemt brood 

een heel belangrijke rol in binnen de totale 

Nederlandse voeding. Wie de dag start met 

een broodontbijt, krijgt energie en heeft 

al een heleboel waardevolle voedings-

middelen binnen. Een vezelrijk ontbijt zorgt 

er trouwens ook voor dat de dikke darm 

aan het werk wordt gezet. Daarmee wordt 

de stoelgang gestimuleerd. En dat is wel 

zo prettig om lekker in je vel te zitten.

8



Tijd 
voor ontbijt

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag

JODIUM
Brood eten is belangrijk om voldoende jodium binnen te krijgen. Sinds 1942  gebruikt 

zeker negentig procent van alle bakkers in Nederland met jodium  verrijkt zout voor 

het bakken van brood. Dit doen zij op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, 

dat wil voorkomen dat mensen een tekort aan jodium krijgen. Jodium zit namelijk 

maar in heel weinig voedingsmiddelen die wij in Nederland regelmatig eten. Bij een 

te lage jodium inname kan een vergroting van de  schildklier ontstaan. Bij kinderen kan 

het tekort zorgen voor groeiachterstand en een verminderd leervermogen.

Nationaal Schoolontbijt
Van 4 tot en met 7 november vindt in Nederland de 

twaalfde editie van het  Nationaal Schoolontbijt plaats. 

Honderdduizenden kinderen op basisscholen door het 

hele land starten de dag gezond en gezellig met elkaar. 

Daarnaast krijgen zij  voorlichting over het belang van een 

goed ontbijt. Nog altijd blijken veel  kinderen op school 

te   komen zonder te hebben ontbeten. Dit is slecht voor 

hun concentratie en prestaties. Honderden ambachtelijke 

bakkers zetten zich in om het Nationaal Schoolontbijt te 

voorzien van krakend verse broodjes. Zelfs Koningin Máxima 

is al eens aangeschoven om een beschuitje mee te eten!

EEN ZAAK VAN GEWICHT
Wie ’s ochtends niet ontbijt, blijkt in de 

loop van de dag vaker te zwichten voor 

verleidingen. Vaak gaat het dan om tussen-

doortjes die weinig vitamines of mineralen 

bevatten, maar wel veel vet of suiker. Als 

je een gezond gewicht wilt behouden of 

bereiken, is het juist verstandig om de 

dag te beginnen met een vezelrijk ontbijt. 

Denk aan volkorenbrood, muesli of haver-

mout. Voedingsvezels zorgen voor een 

verzadigd gevoel, die maken dat het 

doorgaans gemakkelijker is om ook de rest 

van de dag gezond en evenwichtig te eten.
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Een oliebol 
bevat geen 
krenten
of rozijnen.

Ontbijtkoek wordt gemaakt van roggemeel. Hieraan worden 

suiker, glucosestroop, fructosestroop en rijsmiddelen 

toe gevoegd. Een ontbijtkoek bevat heel weinig vet, waar-

door een plak wordt gezien als een relatief gezond tussen-

doortje.  Vergeet echter niet dat een ontbijtkoek wel voor 

een derde uit suiker bestaat! Ontbijtkoek wordt ook wel 

kruidkoek genoemd en kent diverse varianten, bijvoor-

beeld gevuld met appel, gember, noten, rozijnen, kaneel 

of andere specerijen. In Vlaanderen noemt men ontbijt-

koek meestal peperkoek. Het zijn allemaal variaties van 

dezelfde koeksoort.

Peperkoek, 
kruidkoek en 
 ontbijtkoek 
zijn verschillend.

TYPISCH NEDERLANDS!
Veel Nederlandse huishoudens hebben een speciale koektrommel 

voor ontbijtkoek. In de langwerpige trommel, die vroeger werd gemaakt 

van blik en tegenwoordig van kunststof, wordt de koek beschermd 

tegen uitdrogen. Heb je weleens een plakje ontbijtkoek op een boter-

ham gegeten? Een heerlijk zoete verrassing!

Oliebollen zijn een traditioneel gefrituurd gistdeeggerecht uit de 

lage landen. In oliebollenkramen op kermissen in Nederland en België 

worden ze het gehele jaar door verkocht, maar voor de meeste mensen 

hoort deze lekkernij toch echt bij Oudejaarsavond. Oliebollen worden 

gemaakt door met twee lepels of een ijsboltang een kleine hoeveelheid 

beslag in een pan met hete olie te laten vallen. Zo wordt het deegbolletje 

mooi bruin gebakken. Het beslag van oliebollen wordt meestal gemaakt 

van bloem, eieren, gist, wat zout en lauwe melk of karnemelk. 

Soms wordt in plaats van gist ook bier gebruikt, dat voor hetzelfde 

 gistingsproces en een iets andere smaak zorgt. Het beslag dient 

 minstens een uur te rijzen, zodat het deeg lekker luchtig wordt. 

In Nederland vullen we de oliebol met rozijnen, krenten, appel, sukade, 

sinaasappelsnippers of room. Eigenlijk heet het dan bijvoorbeeld een 

rozijnen- of appelbol. Een échte oliebol is gemaakt van beslag alleen.

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 ?

PLAT OF ROND?
Eeuwenlang aten we in Nederland oliekoeken, die plat waren. Vanaf de achttiende 

eeuw adviseren kookboeken het beslag in meer olie te bakken, zodat de koeken de 

ruimte krijgen om boller te worden. In 1868 wordt het woord ‘oliebol’ opgenomen in 

de Dikke van Dale. De koek en de bol hebben lange tijd naast elkaar bestaan. Pas 

vanaf de twintigste eeuw wordt alleen nog over oliebollen gesproken. 
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het
 oog
van 
de 
meester

Hiljo Hillebrand is een van de vier Meesters Boulanger 

in Nederland. Hiermee heeft hij de hoogste waardering 

voor het ambacht op zak. De Meestertitel is er 

 namelijk alleen voor de állerbesten. Ons land kent 

ook twee Meesters Patissier. In deze rubriek delen de 

Meesters hun kennis en ervaring. Het liefst natuurlijk 

over iets wat zij zelf bijzonder lekker vinden…

“Het geheim van een goede stol zit in de 

juiste ingrediënten én in de behandeling 

daarvan. Vakmanschap is een absolute 

voorwaarde! Doe je iets niet goed, dan 

komt er een mislukte stol uit de oven.”

Een goede kerststol is volgens Hiljo te 

 herkennen aan de lekkere frisse smaak 

van boter, citroen en kruiden. “Een echte 

stol is bovendien natuurlijk rijkelijk gevuld 

met zuidvruchten, noten en amandelspijs. 

Afgemaakt met roomboter en poedersuiker 

vermengd met een beetje vanillesuiker 

vind ik het een ware traktatie.”

Het luxe krentenbrood met amandelspijs kent 

een lange historie. De kerststol bestaat al sinds 

kruisridders zo’n 650 jaar geleden allerlei 

specerijen zoals oranjesnippers,  sukade en 

amandelen uit verre landen meenamen. 

“Ik gebruik in mijn receptuur meestal stem-

gember, gekonfi jte kersen,   gesuikerde sinaas-

appelschil, gehakte amandelen, amandelspijs, 

kardemom en kaneel of kruidnagelpoeder 

om de stol zijn unieke smaak te geven”, 

 aldus Hiljo. “In het bereidingsproces is het 

heel belangrijk om het deeg meermalen 

de tijd te gunnen om te kunnen rijzen. 

Ook moet je er goed opletten dat de specifi eke 

vorm van de stol ontstaat.”

Eigenlijk kan de Meester Boulanger al niet 

meer wachten om aan zijn stollen te beginnen. 

“Een kerstbrood is namelijk het lekkerst 

als het enkele weken op smaak kan komen”, 

vindt Hiljo. “Ik bewaar een zelfgebakken 

brood op een iets gekoelde plek in een thee-

doek. Daarna begin ik altijd met een sneetje 

uit het midden. Zo kan ik naderhand de 

twee helften weer tegen elkaar aanleggen 

om uitdrogen te voorkomen.” 

‘ Vakmanschap 
is een 
 voorwaarde’

Het geheim van een goede kerststol

ONDANKS GROTE DRUKTE IN DECEMBER BAKT 
MEESTER BOULANGER HILJO HILLEBRAND IEDER JAAR 
EEN AANTAL EIGEN KERSTSTOLLEN. 

TIPS VOOR THUISBAKKERS
-  Gebruik evenveel gewicht aan vruchten 

en noten als aan deeg.

-  Gebruik voor een zwaar gevuld brood 

 altijd iets meer gist. Ga uit van 25 gram 

verse gist per 500 gram bloem.

-  Gebruik bij voorkeur ietsje boter en 

 eigeel om het deeg fi jner te maken. 

Geen eiwit: daarvan droogt het brood uit.

-  Zorg ervoor dat alle gebruikte 

 ingrediënten op kamertemperatuur zijn.

-  Week krenten en rozijnen ruim van 

 tevoren in rum.

Hiljo Hillebrand
11
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In vroeger tijden stond Sint Nicolaas bekend 

als beschermheilige van het huwelijk. 

Rondom zijn naamdag, middenin de 

 winter, werden Sinterklaasmarkten 

 georganiseerd waarop huwbare jongens en 

meisjes elkaar opzochten. Op deze markten 

konden zij speculaaspoppen versieren 

met glazuur, snoepjes of amandelen. 

Als een jongen een bepaald meisje heel 

erg leuk vond, gaf hij haar zijn opgetuigde 

speculaaspop cadeau. Hier komt ook 

de term ‘iemand versieren’ vandaan. 

Daarna werd het pas echt spannend. 

De jongen moest vervolgens namelijk 

bij het meisje en haar ouders thuis op 

de koffi e komen. Kreeg hij bij zijn kopje 

koffi e het hoofd van zijn speculaaspop 

 terug, dan zat de jongen gebakken en lag 

een relatie met het meisje van zijn keuze 

in het verschiet. Kreeg hij echter de benen 

van de pop, dan moest hij letterlijk en 

 fi guurlijk de benen nemen. Het meisje 

en/of haar familie moesten klaarblijkelijk 

niets van hem hebben.

HISTORISCHlekker

KNAPPERIGE, HEERLIJK GEURENDE SPECULAASJES, GESERVEERD NAAST 
EEN KOP DAMPENDE THEE, KOFFIE OF CHOCOLADEMELK, ZIJN EIGENLIJK 
NIET WEG TE DENKEN UIT ONZE HOLLANDSE WINTERMAANDEN. 
 EEUWENLANG WERDEN SPECULAASJES GEMAAKT MET BEHULP VAN 
 KOEKPLANKEN. DE VORMEN HADDEN EEN BIJZONDERE BETEKENIS.

Sinterklaas als 
huwelijks makelaar

Geurige speculaasjes horen bij december

HISTORISCHlekker
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Koekplanken
Speculaasjes zijn eeuwenlang vervaardigd 

met behulp van koekplanken of ‘prenten’, 

 zoals deze in vakjargon heten. De oudst 

 bekende plank in Nederland dateert van 

 omstreeks 1600, maar men vermoedt dat de 

eerste prenten al in de Middeleeuwen zijn 

 gesneden. In een tijd waarin kranten 

 hoegenaamd geen rol speelden, gaven koek-

prenten een beeld van de ontwikkelingen op 

politiek, technisch en religieus gebied. Zo zijn 

bijvoorbeeld de eerste zeilschepen, radarboten 

en stoomlocomotieven in hout vastgelegd. 

SPIEGELBEELD
Er zijn meerdere verklaringen voor het 

woord ‘speculaas’. Sommige mensen 

zeggen dat het van het Latijnse ‘speculum’ 

komt, dat spiegel betekent. Hiermee 

wordt verwezen naar de afbeelding op de 

koekplank waarmee een speculaaspop 

wordt gemaakt. De koek vormt immers 

het spiegelbeeld van de afbeelding of 

prent op de plank. Anderen zeggen dat 

speculaas afkomstig is van het Latijnse 

woord ‘speculator’. Dat betekent ‘hij die 

alles ziet’. En dat is natuurlijk wel een heel 

mooie bijnaam voor Sint Nicolaas.

WAT PROEF JE?
Speculaas wordt gemaakt door boter 

te mengen met basterdsuiker, bloem, 

bakpoeder en natuurlijk de kenmerkende 

speculaaskruiden. Deze bestaan uit 

een mengsel van kaneel, nootmuskaat, 

kruid nagel, gemberpoeder, kardemom 

en witte peper. Soms worden ook nog 

anijs, korianderzaad of foelie toegevoegd. 

Aanvankelijk waren speculaaskruiden 

zeer kostbaar. Pas met de komst van 

de Verenigde Oostindische Compagnie 

kwamen de specerijen in de zestiende 

en zeventiende eeuw in grote hoeveel-

heden beschikbaar.

In Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ in Hattem kunnen 

 kinderen  iedere zaterdag hun eigen speculaaspop maken. Ook vind je in 

dit interactieve museum alles over de historie van ons brood en banket. 

Op vertoon van deze bon krijg je 50% korting op de entreeprijs. Kinderen 

 tussen 4 en 12 jaar betalen dan slechts € 2,75. Volwassenen betalen € 3,75.

Met 50% korting naar 
het Bakkerijmuseum!
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VAN DAGBESTEDING TOT HBO FOOD 
 DESIGN: BIJ BAKKERTJE DEEG IN 

 HEUSDEN STEKEN STAGIAIRES VAN 
 ALLERLEI PLUIMAGE HUN LICHT OP. 

 MEDE-EIGENARESSE JOLANDA VERMEULEN: 
“EEN AMBACHTELIJKE  BAKKERIJ BIEDT 

 UITDAGINGEN OP VELE GEBIEDEN!”

PRACHT
VAK!

   Modern 
ambacht 
     vol dynamiek!

Een kijkje bij Leerbedrijf van het Jaar 2014

Naast Jolanda schuift ineens een jonge-

dame aan. Het is Melanie, een tweedejaars 

MBO-studente Marketing en Communicatie. 

Enthousiast vertelt ze over haar stage bij 

Bakkertje Deeg: “Ambachtelijke bakkers 

bedenken vaak nieuwe soorten brood 

en banket; super lekker en altijd met 

een goed verhaal erachter. Ik richt mij op 

de promotie hiervan. Gaaf hoor, werken 

met zulke sterke producten!”

Wachtlijst
Zo hebben in de bakkerswereld talloze 

leerlingen hun kennis verrijkt, van banket-

bakkers in de dop tot toekomstige horeca-

ondernemers. “Onze liefde voor het vak 

dragen wij graag over aan nieuwe generaties, 

of dit nu academisch of praktijkniveau 

 betreft”, vertelt Jolanda. “Wij staan bij 

 diverse scholen in het bestand en inmiddels 

is er een wachtlijst voor onze stageplekken. 

Dit bevestigt de brede aantrekkingskracht 

van het dynamische ambacht.”

Voldoening
Jolanda en haar man Lucas kijken verder 

dan de schoolgaande jeugd. Ook voor 

mensen met een beperking zoeken zij een 

passende oplossing. Rianne heeft een niet- 

aangeboren hersenafwijking en assisteert in 

de lunchroom. “Hoewel ze van alles leert, 

vindt ze het contact met de mensen het 

leukst. Ze doet haar werk niet snel, maar 

wel goed”, aldus Jolanda. “De voldoening 

is groot, zowel voor haar als voor ons. Zo 

snijdt het mes snijdt aan twee kanten.”
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   Modern 
ambacht 
     vol dynamiek!

Bakkertje Deeg is uitgeroepen tot Leerbedrijf van het Jaar 

2014. De landelijke jury besloot hiertoe na een uitvoerig 

 selectie- en beoordelingstraject: “Bakkertje Deeg biedt een 

uitstekend opleidingsklimaat met intensieve begeleiding 

voor verschillende typen leerlingen van elk niveau. 

Hier wordt échte passie voor het vak overgebracht.” 

   Tip voor de ‘zoekende’ 
student: ontdek de
       ambachtelijke bakkerij!

Leerbedrijf van 
het Jaar 2014 Bakkerij

Rianne (57): 

“Dingen onthouden 

kan ik niet zo goed, 

maar spiekbriefjes 

maken wel!” Stagiair Olli Weaver (20) 

komt uit Engeland. 

“Ambachtelijke bakkerijen 

in Nederland hebben een 

prachtig eigen karakter. 

Hier werken is heerlijk. 

Je ziet van begin tot eind wat 

je maakt. En ik mag erover 

meedenken. Sterker nog: 
 Lucas wíl dat ik meedenk!”

Twee studentes in het kantoor boven de 

bakkerij: Melanie Ippel (17) en daarachter 

Marjolein Dikmans (18). Laatstgenoemde 

studeert Food Design & Innovation en 

concentreert zich op productontwikkeling. 

“Momenteel creëren we een biologisch 

brood met ontkiemd graan. Dit bevat 

veel langzame suikers en proteïnen, ideaal 

voor sporters. In het verlengde hiervan 

ontwikkelen wij een eiwitrijk brood voor 

ziekenhuispatiënten die moeten aansterken. 

De ambachtelijke bakkerij is zó veelzijdig!”

‘ Zó 
veelzijdig!’
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SMAKELIJK
ETEN!

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

Decemberdesserts

NU ER IN DEZE PERIODE ZOVEEL 
LEKKERE PRODUCTEN BIJ DE BAKKER 

ZIJN TE VERKRIJGEN, IS HET NATUURLIJK 
LEUK OM DAARMEE IETS  VERRASSENDS 

OP TAFEL TE ZETTEN. 

Wat dacht je van tiramisu van pepernoten? Of maak je liever een  kruidnotencrumble? 

       Eén ding staat vast: met deze heerlijke  decemberdesserts hoeft het hoofdgerecht niet al te groot te zijn! 

En als de tijd van pepernoten voorbij is, gebruik je gewoon fi jngehakte speculaasjes of lekkere kerstkransjes.

Creatief 
met 

 kruidnoten

- 100 gram mascarpone

- 20 gram suiker

- 100 ml vanillevla

- 100 ml kwark

- 100 ml sterke koffi e (afgekoeld)

-  25 ml Tia Maria of een andere 

koffi elikeur

- 100 pepernoten

- stukje pure chocolade 

- cacao

Bereidingswijze
Klop de mascarpone en suiker door elkaar. Roer hier vervolgens de 

kwark doorheen en tenslotte de vla. Meng de afgekoelde koffi e 

met de likeur. Doop ongeveer de helft van de pepernoten in dit 

koffi emengsel. Verdeel deze pepernoten over vier glazen en schep 

over deze laag een fl inke lepel mascarponemengsel. Herhaal deze 

lagen nog een keer. Laat de tiramisu minimaal een uur opstijven 

in de koelkast. Maak het dessert voor het  opdienen af met cacao, 

geraspte chocolade en kleine stukjes pepernoot.

Ingrediënten (voor 4 personen)

KruidnotencrumblePepernotentiramisu

Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 160 °C. Snijd de peren eventueel 

in kleinere stukken. Smelt de boter en vet hiermee de oven-

schaaltjes in. Hak de kruidnoten in grove stukken; bewaar er 

een paar in hun geheel voor de garnering. Roer de gesmolten 

boter door de gestampte kruidnoten. Leg de stoofperen in de 

schaal(tjes) en verdeel hierover het kruidnotenmengsel. 

Plaats het dessert nu twintig minuten in de oven. Lekker met 

slagroom of een bolletje (kaneel)ijs!

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 150 gram kruidnoten

- 500 gram stoofperen

- 50 gram boter

-  4 kleine of 1 grote ovenschaal


