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Brood
Brood is al bijna 8000 jaar lang een belangrijk voedingsmiddel. Al vroeg was de mens in staat om
van een mengsel van geplette en vermalen tarwe, gerst en gierst met water een papje te maken en
dit papje re ‘garen’ op hete steen en in latere rijden op verhitte ijzeren platen.
De eerste gebakken broden waren vooral dunne platte broden die gegaard werden op de verhitte
platte stenen. Het principe van een oven waarin ronde en hoge broden gebakken konden worden,
werd zo rond 5000 jaar geleden ontdekt en verder ontwikkeld. Dankzij oude afbeeldingen en hiërogliefen weten we dat de oude Egyptenaren al meer dan 40 broodsoorten en -modellen kenden
Een tweede belangrijke ontdekking was het gistingsproces, dat het broodproduct luchtiger maakte. Men ontdekte dat wanneer de deegsoorten enige uren aan de buitenlucht en zonnewarmte werden blootgesteld zich luchtbellen ontwikkelden. Tegenwoordig weten wij dat er in de lucht gistbacteriën zweven en dat je deze gistbacteriën kunt kweken.
Brood heeft een groot complex aan voedingswaarde in zich, zoals hoogwaardige eiwitten, koolhydraten, vetten en mineralen en vitaminen van het B-complex.
Brood kan men bewaren in goed geventileerde trommels en eventueel onder doeken.
Hoe dunner het brood is, des de eerder zal het zijn vocht gaan afgeven, des te droger het wordt.
Dikke broden staan langzamer hun vocht af en blijven daardoor langer mals. Ook hebben toegevoegde ingrediënten als boter, olijfolie en eieren invloed op de malsheid en versheid van het
brood.
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ALLINSON
Volkorendeeg zonder hulpstoffen. Door middel
van rogge extra vocht toegevoegd. Lange rijs- en
baktijd.

ARDENS BROOD
Speciaal brood van een meelmengsel dat minimaal
75% volkorenmeel bevat. Door zijn afwerking met
een roostermotief krijgt het brood een landelijk
karakter.

Allinson

ARDENSBROOD
Lichtbruin tarwebrood met spelt, een graansoort
die op rotsbodem groeit.

BAGEL
De bagel is een rond broodje met een gat erin. Op
het eerste gezicht een broertje van de donut. Het
verschil tussen de twee is, dat de bagel echt een
broodje is en de donut (ook wel gespeld als doughnut) frituurgebak. Bagels worden doorgaans van de
gebruikelijke ingrediënten voor brood gemaakt:
suiker, zout, gist en bloem met veel gluten om
elasticiteit en 'beet' te verkrijgen. Maar er zijn ook
bruine en roggevarianten. De traditionele bagel
krijgt wat extra smaak door zaadjes (maanzaad,
sesamzaad) die zijn meegebakken aan de buitenkant. Er zijn van oorsprong twee manieren om
bagels te bereiden.
Bij de New Yorkse methode wordt het deeg na het
rijzen gekookt en na een afkoelingsperiode in de
oven afgebakken. De Californische methode houdt
in, dat het deeg in de oven wordt gestoomd. Het
duurt 24 uur eer de New Yorkse bagel klaar is.
Voor de bereiding van de Californische bagel zijn
slechts drie tot vier uur nodig. De bagel lijkt een
typisch Amerikaans product, maar het broodje
heeft zijn oorsprong in Oost-Europa. Er gaan verschillende verhalen over het ontstaan van de bagel
In één treedt zelfs een vorst op, De Poolse koning
Jan Sobiesky verdedigde in 1683 met succes Oostenrijk tegen een Turkse inval. Een bakker wilde
de koning eren. Omdat de koning een bekend ruiter was, besloot de bakker een brood in de vorm
van een stijgbeugel voor zijne majesteit te bakken.
‘Steigbügel’ in het Duits. De volksmond zou van
dat woord in de loop van de eeuwen ‘bagel’ hebben gemaakt. In een andere versie van het verhaal
wordt gesuggereerd dat de bakker een jood was.
Dat zou verklaren waarom de bagel geassocieerd
wordt met de joodse cultuur. De bagel bereikte
Amerika met Oost-Europese joodse immigranten.
Bagels worden zoet of hartig belegd gegeten.

Ardens brood

Bagels

6

BIERBROOD
Bierbrood kan met verschillende zware luxe-bieren
bereid worden. Door het bier krijgt het brood een
bijzonder aroma en een zachte kruimstructuur.

Boerenbrood

BIERGIST-TARWEBROOD
Door gebruik te maken van een voordeeg met biergist, krijgt het brood een speciale smaak en bijzonder aroma. Daar biergist veel gevoeliger is voor
temperatuurschommelingen dan gewone bakkersgist, is het belangrijk dat de temperatuur van het
voordeeg en het deeg steeds gelijk blijft tijdens de
rijsprocessen.

BOERENBROOOD

Frans boerenvloer-

Lichtbruin brood van fijngemalen tarwe.

BOERENVLOERBROOD, FRANS
Groot zwaar volkoren brood van ongeveer 2 kg.
mals van binnen met een knapperige korts op basis
van zuurdesemdeeg.

Bolletje, bruin hard

BOERENVOLKOREN
Boerenvolkoren wordt gemaakt van tarwe-meel en
roggemeel, wordt gerold in tarwegrioes en geplette
tarwekorrels.

BOLLETJE, BRUIN HARD
Bolletje tarwedeeg vaak volkoren, voorzien van
extra moutextract. Zonder toevoeging vet waardoor broodje hard en knapperig is.

Bolletje, wit zacht

BOLLETJE, WIT ZACHT
Bolletje deeg van tarwebloem waaraan extra Vet is
toegevoegd, waardoor bolletje zacht en mals blijft.

Boulotsbrood

BOTER-VOLKORENTOASTBROOD
Boter-volkorentoastbrood bevat veel meer boter
(of vetstof), doch minder water dan gewoon volkorenbrood. Ook worden bakverbeteraars gebruikt

BOULOTSBROOD
Ovaal witbrood op steen (of vloer) gebakken met
insnijdingen aan bovenkant. Door zijn vorm heeft
het een stevig kruim.

BRIOCHEBROOD
Briochebrood is een luxe broodsoort. Aan het deeg
worden extra hoeveelheden roomboter, eieren en
suiker toegevoegd. Het brood heeft een fijne cakeachtige structuur en de smaak is verfijnd (ietwat
zoet).

Briochebrood
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BROOD VAN MODANE
Modane is een stad in Frankrijk, op enkele kilometers van de Italiaanse grens, in het departement
Savoie. Het broodje is de weegave van de eeuwig
besneeuwde bergtoppen in de onmiddellijke omgeving.

BRUINBROOD
Bruin- of tarwebrood wordt gebakken van tarwemeel. Tarwemeel bevat iets meer vitamines (B1,
B6), mineralen (ijzer, jodium) en voedingsvezel
dan tarwebloem omdat een groter deel van de tarwekorrel is gebruikt. Want in de buitenste laag van
de tarwekorrel (ook wel zemel of aleuronlaag genoemd) zit het grootste deel van de vitaminen,
mineralen en voedingsvezel

Busbrood

BUSBROOD
De Nederlandse benaming voor het Vlaamse plaatbrood, ook carrébrood genoemd. Het is een rechthoekig wit of lichtbruin brood, gebakken in een
vorm. Vollaard

CASINOBROOD
Dit brood wordt in een bus (broodblik) gebakken,
dat met een deksel gesloten wordt. Het vierkante
brood is heel geschikt voor tosti's en sandwiches.

Casinobrood wit en bruin

CHAMPIGNONBROODJE
Champignonbroodjes passen bij tal van soepen,
vlees- en kaasgerechten. Gedroogde champignons
kunnen nogal wat water opnemen, daarom wordt
er iets meer water gebruikt bij de bereiding van het
deeg. Gedroogde champignons laten zich makkelijker mengen met het deeg dan champignons uit
blik of voorgestoofde champignons.

CHAMPIGNONTOASTBROOD
Het champignontoastbrood is een toastbrood waarin voorgestoofde champignons of champignons uit
blik worden verwerkt. Het toastbrood laat zich
gemakkelijk versnijden tot dunne sneetjes om
eventueel te toasten.

Ciabatta klein

CHORIZOBAGUETTE
Chorizostokken zijn pittige broden die uitstekend
passen bij kruidige gerechten. De chorizo wordt
meestal niet te grof versneden.

CIABATA
Ciabata is een typisch Italiaans streekbrood uit het
gebied rond Como in de Noord-Italiaanse regio
Lombardije. Oorspronkelijk maakten de bakkers
dit brood van restdeeg, dat werd vermengd met
olijfolie om het weer zacht te krijgen. Het slappe
deeg werd op een werktafel met bloem tot lange
repen gevormd die werden gebakken op de vloer
van de oven. Het resultaat was een luchtig brood
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met een heerlijke smaak en een knapperige korst.
Aan de vorm heeft het brood ook zijn naam te danken. Omdat het een lang, vrij laag brood was met
stompe uiteinden werd het in de plaatselijke
volksmond ciabatta genoemd, wat in het Italiaans
‘slofje’ betekent. Ciabatta is handig in gebruik.
De krokante korst van dit Italiaanse stokbrood
kruimelt nauwelijks. Door de vlakke onderkant
kan het stokbrood niet omrollen wanneer het is
belegd. Ciabatta is als groot- en kleinbrood in verschillende varianten verkrijgbaar. Ciabatta kenmerkt zich ook door de grove structuur.

CORSICAANS ANSJOVISBROOD
Dit brood (basis ciabattadeeg) is bereid met ansjovis, olijven en oregano.

Corsicaans anjovisbrood

CROISSANT
Dit maanvormige broodje wordt gemaakt van verfijnd deeg (gevet gerezen deeg). In tegenstelling
tot wat algemeen gedacht wordt, is de croissant
van oorsprong niet Frans. Het kent zijn oorsprong
in Oostenrijk, om precies te zijn in Wenen. In 1683
was het Koninkrijk Oostenrijk-Hongarije in oorlog
met Turkije. De Turken bedachten een slim plan
en groeven een tunnel onder de vestingwallen. Het
lot wil dat die tunnel uitkwam bij een bakkerij. De
bakkers sloegen alarm en de Turken werden verslagen. Om de triomf te vieren besloten de bakkers
een speciaal luxe broodje te bakken. In de Turkse
vlag zit een afbeelding van de wassende halve
maan. Zo ontstond de croissant, die pas 300 jaar
later in Frankrijk terechtkwam. Naast maanvormige zijn er ook rechte croissants. De hartige versie
kan zijn gevuld met worstjes, sausen, kazen, gekookte of gerookte vleessoorten en groenten.

DESEMBROOD, ZUURDEZEMBROOD
Desem is zuur geworden deeg. De bereidingswijze
is eenvoudig. De bakker maakt een dun beslag van
meel en water en laat dat rusten. Als na een paar
dagen de gewenste ‘microflora’ van bacteriën en
gisten het beslag doet opborrelen en een friszure
geur laat verspreiden is het desem klaar voor gebruik. Bij het deegmaken wordt iets van dit verzuurde deeg toegevoegd om het deeg te laten rijzen. De bereidingswijze is te vergelijken met ambachtelijk yoghurt maken. Desembrood is wat steviger dan gistbrood. Door de lange rijstijd heeft het
brood een bijzondere, volle smaak. De allereerste
broden werden op deze manier gemaakt. Het is dus
de oudste werkwijze die de mensheid kent om
brood te laten rijzen. Tot aan de 19de eeuw is altijd
desembrood gebakken, tot gist (als rijsmiddel) is
ontdekt.

Croissant
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DONKER MEERGRANEN
Grof volkoren met tarwe- en roggemee1 en extra
moutextract.

DRIEKONINGENBROOD

Donker meergranen

Voor driekoningendag wordt driekoningenbrood
gebakken met een boon erin verborgen. Wie de
boon vindt is voor de gehele dag koning. Het driekoningenbrood is een Romeins gebruik dat werd
overgenomen door de eerste christenen. De in het
brood aanwezige boon is een symbool voor het
nieuwe kiemende leven.

DRIEKORENBROODJE
Driekorenbroodjes zijn bijzonder goed gevulde
broodjes. Naast de drie verschillende granen, tarwe, rogge en haver, bevat het broodje ook nog
stukjes gedroogde abrikozen, bakvaste chocolade,
gedroogde appels en gedroogde pruimen.

ENGELKOEKEN

Engelkoeken

Kerstgebak, vollaard, maar in een uitgestoken
vorm gesneden. Wordt rond de kerst aan familie en
vrienden geschonken.

FEESTELIJK BROOD
Op hoogtijdagen in de westelijke wereld worden
we er steevast aan herinnerd dat onze cultuur een
broodcultuur is. Gelovigen bidden dat het Opperwezen hun het dagelijkse brood gunt. En iedereen
werkt ‘voor zijn brood’. Dat is immers het spraakgebruik. Hooguit wordt erbij gezegd ‘met wat
erop’. We werken, als je op de omgangstaal afgaat,
niet voor ons dagelijkse vlees, groente, aardappels
en een toetje. Nee, er moet brood op de plank komen. Brood staat voor voedsel in de ruimste zin
van het woord. Brood valt samen met ons bestaan.
En als er in dat bestaan iets te vieren valt, wordt
dat vaak gemarkeerd met brood. Dar is zeker het
geval met officiële feestdagen.

FOCACCIA
Focaccia komt oorspronkelijk uit Genua. Het
woord ‘focaccia’ is een afgeleide van het Latijnse
‘focus’, dat ‘haard’ betekent. Dit grote, platte
brood dankt zijn naam aan de tijd dat de Etrusken
in Noord-Italië het op een hete steen bakten boven
de kooltjes van een vuur dat nog nagloeide. Dit
karakteristieke Italiaanse brood wordt tegenwoordig besprenkeld met olijfolie en gedecoreerd met
zeezout of Italiaanse kruiden zoals rozemarijn.

FRANKFURTOLETS
Frankfuttolets zijn pistoletbroodjes waarin een
frankfurterworst is verwerkt en waarop gemalen
kaas is meegebakken. De frankfuttolets worden
zowel warm als koud gegeten.

Focaccia

10

Franse boule

FRANSE BOULE
Opgerold deegstuk van 400 gram, basis van tarwe
en roggemeel bestoven met bloem.

GALETTEBROOD
Een rond witbrood op steen gebakken met buren.
Buren zijn broden die elkaar raken tijdens het bakken.

GEHAKTBROODJES
Broodjes met gehakt zijn een voorloper van de
huidige gevulde hartige koeken. Een voorbeeld is
het Antwerpse ‘worstenbrood’ dat op de eerste
maandag na Driekoningen, verloren maandag, zijn
hoogdag kent.

GERSTEBOL
Ingrediënten van dit desembrood zijn: tarwevolkorenmeel, gestoomde gerst, water en zeezout. Het is
gedecoreerd met roggebloem.

Gerstebol

GEVULDE VLECHT

Galettebrood

Een gevulde vlecht is een gebak met een hartige
vulling die kan bestaan uit gehakt, groente of een
mengsel van beide. De vulling moet niet te veel
vocht afgeven tijdens het bakken en na het bakken
moet het brood goed snijdbaar zijn. Gevulde vlechten worden gebruikt als tussendoortje of, in plakjes
gesneden, als aperatiefhapje.

GLUTENVRIJ DIEETBROOD
Glutenvrij dieetbrood wordt in het bijzonder gewenst door coeliakiepatiënten. Tarwegluten worden door de coeliakiepatiënten niet afgebroken,
waardoor verk1eving in de darmen ontstaat.

GROENTEBRIOCHE
Briochebrood is er met verschillende groentesmaken. Naargelang de bestemming kan men gebruik maken van puree van gepelde paprika’s, spinaziepuree, tomatenpuree etc. Ze kunnen gebakken
worden in de typische ronde briochevormen of in
lange broodvormen zonder deksel.

HAMBURGERBROODJE

Hoevebrood

Hamburgerbroodjes zijn alom bekend door de vele
hamburgerverkooppunten. Ze zijn bijzonder zacht
en hebben een fijne structuur. Als decoratie wordt
soms sesamzaad gebruikt.

HOEVEBROOD
De algemene benaming voor licht- of donkerbruin
brood van fijngemalen, gebuilde tarwe.

HUISHOUDBROOD
Tarwebrood, wit of lichtbruin, zonder toevoeging
van vetstof, waardoor het vlugger oudbakken is
dan verbeterd brood. Het brood heeft een gewicht
van 900 gram.

Huishoudbrood
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ITALAANSE BOL
De Italiaanse bol wordt ook wel lunchbol genoemd. Het broodje is twee keer zo groot als een
gemiddeld Nederlands broodje en heeft een krokante korst.

JAGERSBROOD

Italiaanse bol

Jagersbrood is een licht tarwebruinbrood waarin
uien en gemalen kaas verwerkt zijn. De kruim van
jagersbrood moet stevig zijn met een fijne structuur. Een licht getoast sneetje geeft jagersbrood
extra smaak.

KAISERBROODJE
Dit is een krokant, wit broodje dat stervormig
wordt ingesneden en (soms) bestrooid wordt met
rijstemeel. Typisch Oostenrijks broodje.

KARNEMELKBROOD

Kaiserbroodje

Een melkbrood, waarbij de melk is vervangen door
karnemelk, de karnemelk maakt de in tarwe aanwezige, soms zeer straffe gluten zachter, waardoor er een brood ontstaat met een zeer zachte
kruim en een zacht zure geur en smaak. Als garnituur op het brood werden soms in karnemelk geweekte geplette tarwekorrels toegevoegd.

KERRIEBROODJE
De broodjes heb-ben door de kerrie een goudgele
kruim. Ze zijn bijzonder aromatisch en passen
uitstekend bij kipgerechten.

Karnemelkbrood

KERSTSTOL
De kerststol is een luxe krentenbrood gevuld met
amandelspijs en bestrooid met poedersuiker. Het
brood heeft een rijke historie. Ruim 650 jaar geleden namen de kruisridders van hun tochten onbekende specerijen mee zoals amandelen, oranjesnippers en sukade. Samen met rozijnen, amandelspijs en een fijn deeg worden van deze specerijen al eeuwenlang de heerlijkste kerststollen
gebakken. Her woord ‘stol’ is een oud woord voor
‘stut’. Voor het bakken van de kerststol wordt
soms een bakvorm gebruikt, die het brood in de
oven ‘stut’. Volgens historici kan de langwerpige
vorm van de kerststol ook gezien worden als een
symbool voor een wikkelkind en wel speciaal het
Kerstkind. Traditioneel neemt de kerststol een
belangrijke plaats in bij het kerstontbijt of de
kerstbrunch en op kerstavond na de nachtmis.

Kerststol

KLAASKOEKEN
Uit koekebrood-deeg worden mannetjes geboetseerd, en rond sinterklaasdag aan de kinderen gegeven.

Klaaskoeken
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KLEINBROOD

Knipwit

Met kleinbrood wordt brood tot maximaal 70 gram
droge stof bedoeld. Een soort klein-brood is ‘luxe
broodjes’, omdat ze geproduceerd worden in verschillende, vaak bewerkelijke, vormen. Kleinbrood
is grofweg te verdelen in drie soorten: gevuld kleinbrood, zacht kleinbrood en krokant klein-brood.

KNIPWIT
Witbrood. Na de tweede rijs wordt het brood met
een deegschaar ingeknipt of met een mesje bewerkt.
Zeer mals brood met een knapperige korst.

KNOFLOOK - CHAMPIGNONBROOD
Dit brood (basis ciabattadeeg) is bereid met verse
knoflook, champignons en bieslook.

KOEKEBROOD

Knoflook—champignonbrood

Luxebrood met melk, suiker en boter, maar zonder
rozijnen.

KRAMIEK
Vierkantig koekebrood met eieren en rozijnen, en
een hoogglanzende korst.

Koekebrood

KRENTENBOL
Luxe gevuld broodje met rozijnen en/of krenten.
Met een heerlijke smaak die o.a. verkregen wordt
door toevoeging van vruchtenbroodpoeder en extra
vetstof. Minimaal 30% (berekend over het deeggewicht) moet uit vulling bestaan.

KRENTENWEGGE
Wie in het oosten van het Nederland te gast is,
wordt vaak onthaald met een langwerpige snede
vers brood, rijkelijk gevuld met krenten en rozijnen
en besmeert met roomboter. Het oosten lijkt ook de
geboortegrond van deze traktatie. Het wigvormige
brood, waaraan het zijn naam wigge of wegge dankt
(wegge is oud-Saksisch voor wig), is van oorsprong
een geschenk dat de buren brachten bij de geboorte
van een kind. In Twente groeide de krentenwegge
uit tot een symbool van noaberschap (de burenhulp).
‘Met 'n kromme arm goan’, heette het als men met
een versgebakken krentenbrood onder de arm naar
de buren ging als reactie op de blijde boodschap. En
iedereen deelde er in mee, want zowel de gulle gever als de andere gasten kregen een stuk mee naar
huis. Inmiddels evolueerde het geboortebrood tot
een feestbrood. Behalve in Overijssel wordt krentenwegge ook in Gelderland gegeten. Daar noemt men
de krentenwegge pillewegge of kraamschudderswegge. In Brabant heet het platte krentenbrood krentenmik of krentenstoet. In delen van Limburg
spreekt men van pruumkeswek, naar de geweekte
vruchtjes die in het deeg worden toegevoegd. Wie in
het oosten iets te vieren heeft, doet dat - ook nu nog
- met een krentenwegge. Wie het bakken van het
feestbrood niet zelf in de vingers heeft, gaat naar de

Krentenbol

Kramiek

Krentenwegge
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bakker. Die bakt, meestal op bestelling, een paar
speciale krentenweggen per week. Het geheim van
de krentenwegge? Dat schuilt in het bakproces.
Evenals roggebrood hoort een krentenwegge te
worden gebakken in een oven waarvan de temperatuur al dalende is. Bakkers noemen dat ‘bakken bij
een afliggende of aflopende oven’. Een krentenwegge wordt gebakken in een bak als voor roggebrood, maar zonder deksel. Het bakproces neemt
anderhalf uur in beslag. Sommige bakkers versieren de krentenwegge met een laagje witte glazuur
of met jam. Soms worden ze voorzien van een felicitatietekst of een strik.

Lampionbrood wit en bruin

KROKANTE LUXE
Krokante luxe heeft meestal een veel luchtiger
kruim en een dunnere korst dan brood. Deze eigenschappen worden verkregen door niet alleen een
kouder maar ook een minder vast deeg te bereiden
dan voor de gewone broodbereiding. Als rijsmiddel wordt meestal gist gebruikt. Voor de bereiding
van krokante luxe zijn er speciale broodverbetermidddelen op de markt.

Maanzaadbolletje

KRUISBROOD
Kruisbrood is een licht roggebrood. Naar gelang de
fijnheid van de gebruikte melen zal het brood meer
of minder luchtig zijn.

LAMPIONBROOD
Dit brood wordt in een dichte ronde vorm gebakken.

Maïsbrood groot

LUIKSE WAFELS
Luikse wafels, ook suikerwafels genoemd, zijn een
echte Belgische specialiteit. Ze kunnen zowel
warm als koud een lekkernij zijn. Luikse wafels
worden gebakken in een wafelijzer met brede diepe ruitjes.

MAANZAADBOLLETJE
Krokant wit rond broodje dat is gedecoreerd met
maanzaad (blauw zaad).

MAÏSBROOD
Wat tarwe voor de Europese landen is, is maïs
voor Zuid-Amerika. Veel basisvoedsel wordt gemaakt van maïs zoals maïspap en maïstortilla’s.
Het Nederlandse maïsbrood is een meergranenbrood van tarwe (voor de luchtige structuur) en
maïs met bovenop een decoratie van maïsgries. De
maïs geeft het brood de karakteristieke lichtgele
kleur.

MASTEL
Mastellen zijn ronde platte broodjes met een zachte korst. Deze wordt verkregen doordat de mastelen gebakken worden op een bakplaat en onder een
mastelvorm. Vroeger werden van de mastellen

Maïsbolletje
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beschuiten bereid. De zachte mastellen zijn, zoals
de ovenkoeken, uitstekend geschikt om gevuld te
worden met allerhande salades.

Masteluinbrood

MASTELUINBROOD
Een mengsel van half tarwe en half rogge. Vroeger
zelfs als gemende teelt gezaaid. Met een ronde,
eerder platte vorm.

MEERGRANENBROOD
Tarwebrood waarin gebroken zaden en granen
zoals spelt, rogge, soja, lijnzaad, zonnebloempitten
zijn gemengd.

MEERGRANENBROODJE
Broodje dat is gebakken van tarwe- en/of roggemeel waaraan nog andere graansoorten zijn toegevoegd zoals rijst, gerst, haver, maïs, boekweit of
spelt.

MELKTOASTBROOD
Melktoastbrood is een brood met een heel fijne
kruimstructuur waardoor de kruim dan ook heel
zacht is. sneetjes melktoastbrood worden vaak
geroosterd geserveerd. De toastbroden worden
gebakken in licht ingesmeerde gesloten bakvormen.

Meergranenbrood

MUESLIBOLLETJE
Volkorenbroodje met een vulling van vruchten
(zoals krenten en rozijnen, gedroogde stukjes appel
en abrikoos) en verschillende soorten noten en
(soms) gedecoreerd met geplette tarwe.

MUESLIBROOD
Voor het bereiden van mueslibrood kan men makkelijk de muesli zelf samenstellen of gebruik maken van voorgemengde muesli. Een mueslisamenstelling kan de volgende ingrediënten bevatten:
gedroogde appels, gedroogde pruimen en abrikozen, rozijnen of krenten, havervlokken, tarwevlokken, maïsvlokken, hazelnoten, walnoten, amandelen. Als de muesli te droog is, wordt deze eerst
bevochtigd met water, anders zullen de droge
grondstoffen teveel vocht binden uit het deeg.
Mueslibroodjes kunnen zowel in vormen of op
platen gebakken worden. Om het verbranden van
bepaalde grondstoffen te vermijden wordt mueslibrood niet direct op de vloer gebakken.

Meergranenbolletje

Mueslibolletje

NAAMBAND VOOR VERJAARDAG
Een naamband gemaakt in suikerarme zachte luxe
is een origineel verjaardagsgeschenk. Een band in
goudpapier, doorschijnende folie en een gekleurd
lint maken dit geschenk volledig.

Mueslibrood
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NAANBROOD
In her Midden-Oosten is er een enorme variatie
platte broden. Er zijn knapperige en krokante soorten en sommige zijn gerezen en andere niet. Traditionee1 worden deze broden op een hete, platte
(ietwat holle) ijzeren plaat boven het vuur of gasfornuis gebakken. Naanbrood komt oorspronkelijk
uit India. Het brood dient vaak ter vervanging van
bord en bestek. Ook kan het brood heel gemakkelijk gebruikt worden om het eten naar de mond te
brengen.

NOTENBROOD
Notenbrood kan bereid worden met geroosterde en
gehakte hazelnoten en walnoten of alleen met walnoten. De walnoten worden eerst voorgeweekt in
lauw water. Notenbrood past uitstekend bij een
kaasschotel of een pasteigerecht.

Naanbrood
Notenbrood

OBERLÄNDER
Een oorspronkelijk Duits brood. Er is veel rogge in
verwerkt en de toegevoegde karnemelk of het deegzuurpoeder zorgt voor een lichte zure smaak.

OERBROOD
Zuurdesem brooddeeg op basis van grofvolkorenmeel en roggemeel.

OLIJVENBAGUETTE
Kleine stokbroodjes met olijven.

ONTBIJTBROODJE
Ontbijtbroodjes zijn er in allerlei vormen of samenstellingen. Meestal wordt a1s basisdeeg een licht
gesuikerd luxebrooddeeg gebruikt.

Oberländer

OREGANOBROOD
focacciobrood. In plaats van rozemarijn wordt oregano toegevoegd.

PAASBROOD
Pasen is een feest dat op wisselende data wordt
gevierd. De datum hangt samen met de gedaanten
waaraan een hemellichaam, de maan, zich aan ons
voordoet. De eerste zondag na de eerste volle maan
die op of na 21 maart valt, was een feest ter ere van
de zon. Later werd de kruisiging en opstanding van
Christus feestelijk herdacht. De symboliek bleef
gelijk: nieuw leven, vruchtbaarheid en geluk die
voorheen van de sterker wordende zon werden verwacht, kreeg nieuwe inhoud door de boodschap van
het christendom. Die symboliek wordt vanouds
uitgedrukt in brood. Meestal in de vorm van dieren.
Voor rooms-katholieken is Pasen het einde van de
vastentijd. Na veertig dagen van bescheiden maaltijden, mocht er weer ruim getafeld worden. De
kinderen mochten het snoepgoed dat ze in de vastentijd in een speciaal trommeltje hadden bewaard,

Oerbrood
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Oreganobrood

eindelijk aanspreken. Geen wonder dat na een
dergelijke schrale periode ook een heleboel feestelijke broodsoorten werden gebakken. Rozijnen,
kren-ten, sukade, sinaasappelsnippers en spijs zijn
daarin verwerkt. Ze droegen als paasstoet, paasmik, broodhaantje en broodkrans aanzienlijk bij
aan de feestvreugde en doen dat nog steeds. Voor
de kinderen is er het broodmannetje of broodvogeltje waarin een ei was meegebakken. Het deeg
van paasbrood bestaat uit fijne, witte patentbloem, melk, boter, eieren, gist, suiker, zout en
citroen. De vruchten die erin gaan, worden zorgvuldig gewassen. De bakker laat ze zwellen en
soms besprenkelt hij ze met rum. Dat gebeurt
meestal een dag voor het bakken. De vruchtenmassa wordt gehakt en gemengd. Aan het deeg
worden zware eisen gesteld omdat het veel vulling krijgt. Het moet
desondanks goed kunnen rijzen. Het paasbrood
wordt niet in een bakvorm maar op een (bak)plaat
-gebakken. Na het bakken wordt het paasbrood
soms nog in gesmolten boter gedompeld en bedekt
met abrikozengelei en amandelsnippers. Er zijn
verschillende varianten verkrijgbaar (onder andere
met spijs).

Paasbrood

PAASBROOD CHOCOLADE
Het eivormige chocolade paasbrood is een luxebroodje waarbij cacao aan het deeg is toegevoegd
en waarbij chocoladedrups onder andere als vulling dienen.

Pain de campagne

PAIN DE CAMPAGNE
Pain de campagne is een soort boerenbrood dat op
de vloer van de oven wordt gebakken.

PAIN FÔRET
Le pain fôret is een meergranen-zuurdesembrood
van 1 kilogram. Het wordt met dezelfde principes
technieken gemaakt a1s le pain grand-mere. Het
verschil is alleen dat er een ander meelmengsel
wordt gebruikt, namelijk een mix van tarwe, rogge,
zonnebloempitten, havervlokken, gierst, lijnzaad,
maïsmeel, moutmeel en geroosterd mout.
Mede door de bereidingswijze van het brood en
rijs door zuurdesem ontstaat het authentieke Franse
brood.

Pain fôret

PAIN GRAND-MERE (GRIJS BRUIN)
Le pain grand-mere is een authentiek bruin zuurdesem brood van 2 kilogram zoals het jaren geleden
en nu nog in Frankrijk wordt gebakken. De Fransen noemen het ook wel ‘landbrood’ (pain de campagne) of pain gris. Het brood heeft veel karakter
en is daarom eigenlijk niet te vergelijken met het
gewone zuurdesembrood. Dit komt omdat er wordt
gewerkt met een zeer uitgebalanceerd mengsel van
tarwe en rogge met voldoende sterkte om na de
rijzing door middel van zuurdesem nog voldoende

Pain grand-mere
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volume aan het brood te kunnen geven. Er zit ook
relatief veel water in het deeg (volgens de Fransen
is water het verbetermiddel voor brood) zodat een
zeer slap deeg ontstaat. Dit geeft weer een mooie
open honingraatstructuur aan het brood. De rijstijden voor dit brood zijn ongeveer 6 uur waardoor
alle aroma's de kans krijgen om zich optimaal te
ontwikkelen. In dit brood zitten na de volledige rijs
meer dan 300 verschillende smaakaroma's. Het
rijzen van het brood geschiedt in originele, met
linnen bespannen, rieten mandjes (mandjes die ook
op oude prenten van bakkerijen te zien zijn), waar
het met de hand gevormde deeg na een bulkrijs
van 2 uur nog eens 4 uur in ligt te rijzen. Daarna
worden de broden op de stenen vloer van de oven
gebakken gedurende ongeveer 1 uur. Doordat de
rauwe deegstukken op de gloeiend hete ovenvloer
worden gebakken, ontstaat direct een caramellisatie van de natuurlijke suikers. Dit geeft na het bakken een ongekend lekkere smaakvolle korst. Het
brood wordt alleen van meel, water en sel de gêurande (speciaal Frans zeezout) en zonder broodverbetermidddelen gebakken. Door het vinden van de
juiste balans tussen de ingrediënten, de rijstijd en
het bakken op de vloer van de oven is het een niet
zo vast en zuur, maar mals en lang houdbaar
brood.

Pandabrood

Panettone

PANDABROOD
Mix van bloem en grof volkoren met boven op het
brood gestoven bloem. Samengesteld door meelfabriek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Gebakken in de vorm van een panda beer. Het
symbool van het Wereld Natuur Fonds.

PANETTONE
Panettone is een Italiaans luxe vruchtenbrood. Het
is gevuld met krenten, rozijnen en fijngesneden
gekonfijte sinaasappel- en citroenschil. Het brood
is van oorsprong een specialiteit uit Milaan. Met
de kerstdagen is panettone, feestelijk verpakt in
cellofaan en met linten eromheen, te koop. De hoge, cilindrische vorm is karakteristiek voor dit
brood, evenals de fijne, luchtige structuur. Een
panettone kan het beste, in plakken gesneden als
cake, worden gegeten.

PAPRIKABROOD
Het paprikabrood geeft een aantrekkelijke roze
kruim met een bijzonder aroma door de paprika en
de verse kaas. Een sneetje paprikabrood past uitstekend bij zachte kazen.

PETIT PAIN

Petit pain

Klein hard knapperig broodje op basis van tarwebloem of tarwemeel Gewicht tussen de
60 tot 70 gram.
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PISTOLETSBROOD
In een vorm gebakken witbrood met een zeer lichte
kruimstructuur.

PROKORN
Samengesteld van zeer grof volkoren deeg.

PROVENÇAALSE FOUGASSE
De fougasse is een typisch product van het zuiden
van Frankrijk. De korst van de fougasse is licht
knappend. De fougasse wordt vaak met een kruidige salami of gerookt spek bereid. Ovenvers is de
fougasse het best van smaak.

Pistoletbrood

PUNTJE, BRUIN ZACHT
Zacht, langwerpig puntachtig broodje op de plaat
gebakken. Dit broodje wordt gebakken van tarwemeel. Tarwemeel bevat iets meer vitaminen (B1,
B6), mineralen (ijzer, jodium) en voedingsvezel
dan tarwebloem omdat een groter deel van de tarwekorrel is gebruikt. Want in de buitenste laag van
de tarwekorrel (ook wel zemel genoemd) zit het
grootste deel van de vitaminen, mineralen en voedingsvezel.

Prokorn

PUNTJE, WIT ZACHT
Zacht, langwerpig broodje dat op de (bak)plaat
wordt gebakken.

RINGBROOD
In Nederland krakeling, in Vlaanderen een ringvormig stokbrood, waarmee kinderen rond carnaval
rondtrekken.

Puntje bruin zacht

ROGGEBROOD
Voor de bereiding van roggebrood is het gebruik
van een zuurdeeg of zuurpoeder onontbeerlijk.
Vroeger had het zuurdeeg een meervoudige rol bij
de bereiding van roggebrood. Het zuurdeeg bevatte
de baktechnisch nodige zuren, de aromastoffen
voor de broodsmaak en de gistcellen voor de volumevermeerdering van het deeg. Tegenwoordig
wordt het zuurdeeg nog weinig aangewend om zijn
rijsfunctie en gistvermeerdering, maar enkel om
zijn aromavormende en zijn baktechnische rol.
Voor de rijsfunctie zijn er betrouwbaarder bakkersgisten op de markt. Omdat een goed zuurdeeg aanmaken afhankelijk is van verschillende factoren en
nogal wat tijd vergt, kunnen de professionele bakkers een beroep doen op geconcentreerd zuurdeeg,
bereid in reinculturen, of op samengestelde zuurpoeders die dezelfde functie hebben als een zuurdeeg. Het is echter best mogelijk om een roggebrood te bereiden met een zuurdeeg als enige rijsmiddel. Deze methode vraagt echter uitzonderlijk
lange rijstijden om tot een redelijk volume te komen. Daarom is het toch aangewezen een mengeling van verse gist en zuurdeeg te gebruiken. Zo
verkrijgt men een ongeëvenaarde broodsmaak en

Puntje wit zacht

Ringbrood
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een goed volume in een redelijke tijd. Fries en
Gronings roggebrood zijn soorten waarbij geen
rijsmiddel gebruikt wordt. De donkere kleur ontstaat o.a. door het bakproces en de toevoeging van
bruine stroop.

ROGGEBROOD (LICHT, MET
POOLISH)

Brabants roggebrood

Een poolish is een licht en eventueel zuur voordeeg bestaande uit gist, eventueel een zuur, en een
gelijke hoeveelheid water en bloem of meel. Een
poolish kan zowel voor tarwebroden als voor roggebroden gebruikt worden. Een poolish bevordert
in sterke mate de smaakvorming van het eindproduct en het gistingsproces.

ROGGE BROOD, BRABANTS, LIMBURGS
Een fijn lichtbruin roggebrood samengesteld van
50% roggebloem en 50% roggemeel. Deeg wordt
licht aangezuurd met een toevoeging van gist. Zonder gist is er een zeer lange rijstijd vereist.

Limburgs roggebrood

ROGGEBROOD, FRIES. GRONINGS
Grof roggebrooddeeg, aangekleurd mee moutextract en bruine stroop. Samengesteld zonder rijsmiddel. De donkere bijna zwarte kleur ontstaat
door het ‘broeien’ van het licht aangezuurde deeg.

ROGGEBROOD. GELDERS
►

Roggebrood, Brabants, Limburgs.

RONDWIT

Fries/Gronings roggebrood

Witbrood. Bereiding als knipwit wordt echter niet
met deegschaar of mesje bewerkt. Mals brood met
een knapperige korst. Wordt ook busbrood genoemd.

ROYAL GEBAK
►Verviers gebak.
SESAMBOLLETJE (KROKANT)

Gelders roggebrood

Krokant wit rond broodje dat is gedecoreerd met
sesamzaad. Dit geeft het broodje een fijne nootachtige smaak.

SHOARMA/PITABROODJE
Dit is een plat, rond broodje met een zachte korst
en een holle binnenkant. Het is bekend onder vele
namen. In Griekenland wordt dit broodje ‘pica’
genoemd, in Turkije ‘pide’, in Algerije ‘kesra’, in
Libanon ‘kemaj’, in Egypte ‘aysch’ en in Syrië en
Marokko ‘khubiz’. De oorsprong van het pitabroodje ligt volgens de verhalen bij de bedoeïenen,
een nomadenvolk. Bij het vallen van de nacht zetten zij hun tenten op en begonnen met het bereiden
van het avondmaal. Graanpoeder en water werden
tot platte rondjes gekneed in een open vuur. Hun

Sesambolletje (krokant)
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melk bewaarden de bedoeïenen in buidels van
schapen- en geitenhuiden waardoor er 's nachts een
dikke yoghurtachtige massa ontstond. Op deze
wijze is de combinatie van brood met yoghurt ontstaan die ook bij veel hedendaagse pitabroodjes
nog voorkomt. In sommige culturen in het Midden-Oosten wordt het platte brood gebruikt als vervanger van een bord. Het vlees wordt in het broodje geschept en kan op die manier uit de hand worden gegeten of het wordt gebruikt om sauzen mee
op te scheppen.

Rondwit

SLAKKENBROOD
Het slakkenbrood is een bruin brood met een gedeelte roggebloem. Door zijn speciale vormgeving,
in combinatie met een narijs in roggemandjes oogt
het brood bijzonder mooi.

SOEPBROODJE
De soepbroodjes worden bereid op basis van gedroogde soepen. Bij het samenstellen van het recept moet men rekening houden met het gehalte
aan zout in de gedroogde soep.

Shoarma/pitabroodjes

SPAGHETTIBROODJES
Spaghettibroodjes zijn gebladerde tussendoortjes
met een verrassende pastavulling, verrijkt met een
bolognesesaus. Ze worden zowel koud als warm
gegeten.

SPEKBROOD
Zoals het uienbrood is het spekbrood een uitstekende partner bij kruidige gerechten. Het spek kan
fijn of grof versneden in het deeg verwerkt worden.

STOKBROOD

Stokbrood bruin

Sommige soorten brood zijn zo ingeburgerd dat
men bijna zou vergeten dat het oorspronkelijk geen
product van Nederlandse bodem is. Lang geleden
is dit van oorsprong Franse product in Nederland
geïntroduceerd. Het heeft inmiddels een vaste
plaats in het Nederlandse broodassortiment gekregen. Er zijn zelfs variaties ontwikkeld die helemaal
aansluiten bij de Nederlandse broodcultuur, zoals
bruin stokbrood. Stokbrood wordt op de plaat of
vloer van de oven gebakken. Voor het bakken
wordt met een scherp mes een aantal schuine
sneetjes in het deeg aangebracht Het wordt vervolgens krokant afgebakken met stoom.

STOKBROOD (HALFGEBAKKEN).
Halfgebakken of voorgebakken stokbrood zijn
producten die een beperkte tijd zijn gebakken, tot
het eiwit van het deeg is gestold en het zetmeel is
verstijfseld zodat de kruim is gevormd. Door de
lage oventemperatuur is de korstvorming gering.
Halfgebakken producten kan men, indien ze verpakt zijn, tor twee dagen in de koelkast, of voor

Stokbrood wit
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langere tijd, eveneens verpakt, in de diepvries bewaren.

STOKBROOD (ROGGE)
Roggestokbrood bezit een zeer rijk aroma deels
door de rogge en deels door het enzyminactive
mout. Het roggestokbrood is bijzonder smakelijk
bij kruidige gerechten.

SUIKERBROOD FRIES
Zoet deeg met als garnituur, grove greinsuikerstukken.

SUIKERBROOD
Ovaal koekebrood, waarin en waarop parelsuiker
is toegevoegd. Tijdens het bakken zuigt de suiker
vocht op, waardoor zij stroperig wordt.

Suikerbrood

SUPER VOLKOREN
Grof volkoren brooddeeg met meerdere zaden in
het deeg verwerkt.

Suikerbrood

TAFELBROODJES EN AFBREKERS
Tafelbroodjes en afbrekers zijn kleine krokante
luxebroodjes die ofwel afzonderlijk of tegen elkaar
gebakken worden. De tafelbroodjes en afbrekers
worden bereid met een gewoon pistoletdeeg of een
krokant luxedeeg waarbij een gedeelte van de
bloem is vervangen door fijn of grof tarwemeel.
Grof tarwemeel voorgeweekt met een deel van het
deegvocht Kruiden en groenten kunnen aan het
deegvocht worden toegevoegd. Bruine tafelbroodjes en afbrekers kan men verrijken met voorgeweekte muesli, honing en gehakte walnoten en/of
kummelzaad. Tafelbroodjes en afbrekers kan men
afwerken met maanzaad, sesamzaad, aardappelzetmeel, bloem, kummelzaad, tarwezemelen, geplette
tarwe, roggezemelen en paneermeel.

TARWEKNIP
Knipbrood wordt in een bus (broodblik) gebakken.
Voor het bakken wordt het deeg aan de bovenkant
ingeknipt om de karakteristieke hartvorm te krijgen. Het inknippen kan met de hand worden gedaan (met een speciale knipschaar) of machinaal.

TARWE-ROGGEBROOD
Het bereidingsproces van roggebrood verschilt bij
de bereiding van tarwebrood door de specifieke
eigenschappen van tarwebloem. Roggebloem en
roggemeel bevatten geen gluten die het deegvocht
kunnen vasthouden. Roggemeel en roggebloem
bevatten echter een belangrijke hoeveelheid waterbindende pentosanen (slijmstofften) en suikervormende stoffen. Bij de bereiding van roggebrood
wordt zoals bij de bereiding van tarwebruinbrood
ook veel gebruik gemaakt van glutenpoeders,
moutmelen en moutextracten. Voor roggebrood

|Tarwe knip (bus)
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kan men gebruik maken van zuurdegen (van 10%
tot 35%) en van zuurpoeder (tot 6% op de bloem).
De hoeveelheid zuurpoeder is afhankelijk van het
soort zuurpoeder en de hoeveelheid roggebloem in
het recept. Ook hier zijn het voorrijzen en narijzen
doorgaans iets korter omdat er minder glutenontwikkeling dient plaats te hebben.

TARWEROND
Dit brood wordt in een bus (broodblik) gebakken.

TARWEVLOERBROOD
Dit brood worst niet in een broodblik, maar op de
vloer van de oven gebakken. Vòòr het bakken
wordt met een scherp mes een aantal schuine
sneetjes in het deeg aangebracht. Vloerbrood is
ook in een ronde vorm verkrijgbaar.

Tarwe rond (bus)

TARWE-SPELTBROOD
Speltbrood verschilt van gewoon tarwewit- of tarwebruinbrood door zijn aroma, zijn soepele kruim
en zijn lange versheid. Het deeg moet iets vaster
zijn dan voor brood met uitsluitend tarwebloem of
-meel en het deeg mag iets minder gekneed zijn.

Tarwevloerbrood

TOSCAANSTOMATENBROOD
Type Ciabatta met zongedroogde tomaten.

TIJGERBOLLETJE
De bovenkant van het deeg wordt bestreken met
een papje van water, rijstebloem en/of paneermeel,
olie, gist, suiker en zout. Doordat rijstebloem geen
gluten kan vormen kan het niet meerekken met de
deeghuid tijdens het rijzen. Hierdoor gaat het laagje tijgerpap scheuren, waardoor de karakteristieke,
krokante korst ontstaat. De mate van scheuren kan
worden geregeld door de dikte van de pap.

Tijgerbolletje

TOASTBROOD
In een langwerpige vorm gebakken witbrood, licht
gerezen en met een luchtige kruim.

TOASTBROOD MET VERSE KRUIDEN

Toastbrood

Een sneetje kruidenbrood, geroosterd of vers, is
een uitstekende begeleider van kruiden kazen,
kruidenbouillons en mousses van vis en vlees.

TRAPPISTENBROOD
Trappistenbrood is een tarwe-roggetoastbrood met
voor een deel volledige tarwekorrels.

TURKS BROOD
Turks brood is een plat, ovaal of rond brood dat
door het lange rijsproces veel smaak en aroma
heeft. Het is een luchtig brood, kenmerkend zijn de
grote gaten. Doordat het brood bij hoge temperaturen wordt gebakken, schroeit de korst snel dicht.

Turksbrood
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Deze wijze van bakken zorgt voor de typische dunne korst. Omdat het een luchtig brood is, kan het
snel uitdrogen. Het brood wordt ook wel gedecoreerd met sesamzaad.

UIENBROOD
Een sneetje geroosterd uienbrood kan een voortreffelijke begeleider zijn van tal van gekruide gerechten. Het brood heeft een redelijk vaste kruim en
een fris zurig aroma dat uitstekend samengaat met
de uien.

Verviers gebak

UIENKOEK
Uienkoeken zijn een Duitse specialiteit. Waar de
focaccia een meer dan luchtig deeg had, is het deeg
voor de uienkoek meer gesloten. De koeken worden zowel warm als koud gegeten. Stukjes appel in
de vulling is een bijzondere variant.

Verviers brioche

VERRASSINGSBROOD
Uitgehold brood (ronde vorm) waarin kleine belegde broodjes liggen. Verassingsbrood kan op verschillende manieren bereid worden. Bij de ene
soort wordt de kruim van het brood gebruikt, terwijl bij de andere soort het enkel te doen is om de
korst. De korst kan worden gevuld met belegde
broodjes of dienen a1s tafelversiering.

Vezelbruin

VERVIERS GEBAK
Met gekonfijte vruchten en suikerklontjes verfijnd
kramiekbrood, gebakken in een bodem van bladerdeeg en versierd met bladerdeegreepjes.

VERVIERS BRIOCHE
Verviers gebak zonder de bladerdeegbodem.

VEZELBRUIN
Grove volkeren met toevoeging van tarwe- en roggezemels.

VIERLINGBROODJES
Vierlingbroodjes zijn roggebroodjes die een vulling hebben van rozijnen of krenten. Ze kunnen
rond of langwerpig zijn opgemaakt en worden per
vier gebakken op bakplaten of op de ovenvloer.

Vlechtbroodje

VLECHTBROODJE
Dit is een zacht, gevlochten broodje. Van lange
deegstrengetjes kunnen verschillende modellen
broodjes worden gevormd.

Vloerbrood

VLOERBROOD
Wit of bruin brood dat op vloer of plaat zijn tweede rijs krijgt en daarna wordt afgebakken.

VLOERBROOD MAANZAAD
Wit of bruinbrood dat op de vloer of plaat zijn
tweede rijs krijgt. Na het vormen van het brood
wordt de bovenzijde door maanzaad gerold

Vloerbrood maanzaad
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VLOERKADET
Dit is een zacht rond broodje. Na het rijzen van het
deeg wordt er met de hand of een stokje een inkeping in gemaakt. Het effect van deze inkeping
blijft het best behouden, als het bolletje eerst voorzien wordt van een beetje olie of rijstebloem.

VOKORENBROOD
Volkorenbrood wordt bereidt met een volkorenmeel afkomstig van de integraal vermalen tarwekorrel, het bevat dus zemelen en kiemen. Afhankelijk van het malen kan de zemel fijn of grof zijn.
Hoe grover de zemel hoe meer tijd de zemel nodig
heeft om water op te nemen. Een hoge vochtopname is noodzakelijk voor de malsheid van het
brood.

Vloerkadet

Volkoren busbrood

VOLKOREN BUSBROOD
Dit brood wordt gemaakt van tarwevolkorenmeel
en in een bus (broodblik) gebakken.

Fijn volkoren
Grof volkoren

Volkorenbolletje

VOLKORENBOLLETJE
Dit broodje wordt gebakken van volkorenmeel.
Hierbij wordt de hele tarwekorrel gebruikt, het
mee1 bevat fijngemalen kiemen en zemelen. Ook
bevat volkorenmeel vaak nog hele of gebroken
tarwekorrels. Volkorenbrood bevat nog iets meer
vitaminen (B1, B6), mineralen (ijzer, jodium) en
voedingsvezel dan bruinbrood.

VOLKORENBOLLETJE MET GEPLETTE TARWE
Dit broodje wordt van volkorenmeel gebakken en
afgewerkt met geplette tarwe.

Volkorenbolletje met geplette tarwe

VOLKORENVLOERBROOD MET
SESAMZAAD

Volkorenvloerbrood met sesamzaad

Dit desembrood wordt gemaakt van tarwevolkorenmeel en wordt gedecoreerd met sesamzaad.

VOLLAARD
Kerstgebak, oorspronkelijk een offerkoek, in het
midden versierd met een patakon. In Vlaanderen
schonk de peter een vollaard aan zijn petekind.

Vollaard

VRUCHTENBROOD
Vruchtenbrood op basis van witbrooddeeg, eieren,
melk en vruchten zoals rozijnen, sukade en bigarreaux.

WALDKORNBOLLETJE
Deeg op basis van roggemeel met moutextract,
extra toegevoegd zadenmix waaronder gierst, sesam en zonnepit.

Vruchtenbrood
Waldkornbolletje
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WALDKORNBROOD
Dit meergranenbrood is in 1990 geïntroduceerd.
Het wordt gebakken van een melange van mout,
rogge, gerst, tarwe haver, soja, zonnebloem- en
lijnzaad. Waldkorn heeft een luchtige structuur en
het is rijk aan voedingsvezels.

Waldkornbrood

WEENSE SNIJDER
Vloerbrood van witbrooddeeg met extra boter toegevoegd, afgestreken met ei, na de tweede rijs,
ingesneden met een scherp mesje.

WITTEBROOD
Deze broodsoorten kunnen, indien geen ander recept wordt vermeld, zowel met brooddeeg, speciaal brooddeeg of melkbrooddeeg worden bereid.
Men kan het basisrecept en de rijstijden gebruiken,
a1 dan niet verrijkt met één of ander zetsel. Wanneer de broden als afwerking met gewone tarwebloem worden bestrooid, zal dit na het bakken een
bittere smaak geven aan de korst. Beter is een
strooimengsel te gebruiken, bestaande uit 50 %
tarwebloem en 50 % roggebloem. Een tweede
voordeel van dit strooimengsel is dat de broden
minder donker kleuren tijdens het bakken.

Weense snijder

YOGHURTBROOD
Een melkbrood, waarbij de melk is vervangen door
yoghurt, de volle yoghurt maakt, de in tarwe aanwezige, soms zeer straffe gluten zachter, waardoor
er een brood ontstaat met een zeer zachte kruim en
een zacht zure geur en smaak, uitermate geschikt
als ontbijtbrood met confiture en a1s begeleiding
bij kaasplateaus.

ZACHTE LUXE
Assortiment luxe gevlochten broodjes (diverse
modellen). Het deeg voor zacht luxebrood en zacht
luxe kleingoed, ook briochedeeg genoemd, bevat
naast de gewone grondstoffen voor brood ook nog
boter, eieren en suiker. Daarenboven wordt
meestal melk gebruikt als deegvloeistof. Soms
worden ook verse of gedroogde vruchten, notenpasta's of andere smaakstoffen toegevoegd.

Yoghurtbrood

ZEEWIERBROOD
Gedroogd zeewier is in verschillende vormen verkrijgbaar. Voor het gebruik dient men het eerst
opnieuw te bevochtigen. Zeewierbrood is een makkelijk te bereiden, energievol broodje dat zeer goed
samengaat.

ZONNEPIT VOLKOREN
Grof volkoren brooddeeg waarin zonnebloempitten
zitten. Brood wordt rondom in zonnepitten gewenteld.

Zonnepit volkoren

26

ZUURDEEGBROOD
Ook zuurdesembrood genoemd. Gemaakt met voltarwemeel zonder gist, maar met moederdeeg a1s
rijsmiddel.

Zuurdeegbrood
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DEEGZUURPOEDER

Grondstoffen

Zuurpoeder is een vervangingsmiddel voor roggezuurdeeg. Zuurpoeder bevat de voor roggebrood
noodzakelijke zuren die het aroma en het bakken
in goede banen leiden. Vooral in Duitse broodsoorten wordt deze grondstof veel verwerkt.

Voor de bereiding van broodproducten wordt al
eeuwen granen en zaden gebruikt. De meest gebruikte zijn: tarwe, rogge, haver, spelt, boekweit,
rijst, gerst, gierst, maïs, zonnebloempitten, soja,
lijnzaad, sesamzaad, karwijzaad en maanzaad.

GERST

BAKKERSGIST

Gerstmeel en gerstbloem zijn niet goed geschikt
om brood te bakken omdat gerst teveel zetmeel en
te weinig eiwit bevat. Brood met teveel gerst
droogt zeer snel uit. Gerst wordt dan ook het
meest, en dan nog in kleine hoeveelheden, gebruikt
in meergranenmelen.

Bakkersgist is een eencellig micro-organisme dat
Saccharomyses cerevisiae wordt genoemd. Bakkersgist wordt het meest gebruikt voor het rijzen
van brooddegen, waardoor een luchtig product
ontstaat. Het rijzen van het brood wordt veroorzaakt door het door het bakkersgist geproduceerde
koolzuurgas dat in het deeg wordt vastgehouden
door de eiwit- of glutenstrengen.

GIERST
Gierst, ook millet genoemd, bevat geen eiwitten
die gluten kunnen vormen. Gierst speelt in Afrika
nog steeds een belangrijke rol in de voeding. Voor
de broodbereiding wordt gierst gemengd met andere graansoorten.

BASISDEEG
De termen ‘brood’, ‘speciaal brood’ en
‘melkbrood’ kunnen zowel verwijzen naar wittebrood als naar tarwebruinbrood. Tarwemeel bevat
echter tarwezemelen die tijdens het kneed- en rijsproces veel vocht opnemen, zodat de hoeveelheid
vocht in een deeg voor tarwebruinbrood doorgaans
iets hoger zal zijn dan in dat voor tarwewittebrood.
De tarwemelen die worden gebruikt voor het bereiden van tarwebruinbrood hebben meestal een verschillende samenstelling, afhankelijk van de
bloemmolen.

GLUTENPOEDER
Grof volkorenmeel, roggebloem en roggemeel
hebben voor het normale brood bereidingsproces te
weinig eiwitten. Glutenpoeders bereid door een
meel- of grondstoffabrikant, bevatten ongeveer 80
procent natuurlijke bloemeiwitten (voor het vormen van gluten) waardoor de rogge- en tarwevolkorendegen gemakkelijker te verwerken zijn.

BOEKWEIT

HAVER

De zaden van de boekweitplant zijn driehoekig,
hebben een donkerbruine kleur en lijken op beukennootjes. De naam boekweit is afkomstig van
het Duitse woord Buchweizen wat ‘beukentarwe’
betekend. Boekweit bevat geen gluten.

Bij de broodbereiding worden meestal enkele havervlokken of haverzemelen gebruikt vermengd
met andere melen. Haver bevat van alle graansoorten de meeste vetten.

BROODVERBETERMIDDELEN

INSTANT GIST

Het gebruik van broodverbetermiddelen heeft
meestal als doel het bereidingsproces van het
broodproduct te bekorten en een gebrekkig rijsproces bij te sturen. Broodverbetermiddelen, beter
bekend onder de naam verbeteraars, worden aangeboden in poeder- en pastavormen. Voor praktisch
elk soort deeg is er een specifiek verbetermiddel
op de markt. Meestal za1 een broodverbetermiddel
bestaan uit één of meer van de volgende grondstoffen: vetstoffen, enzymen, suikers en andere gistvoedingsstoffen, gluten en andere eiwitrijke melen,
anti-oxydanten, emulgatoren en aromastoffen.

KARWIJZAAD, WILDE KOMIJN OF
KUMMELZAAD

Instant gist is gedroogde verse gist. In gesloten
verpakking kan het product tot twee jaar bewaard
worden. Bij gebruik van instant gist is slechts 1/3
van de hoeveelheid persgist nodig.

Sikkelvormige zaden die gebruikt worden als specerij in brood. De zaden worden veel gebruikt als
bijkomende smaakmaker in roggebrood.

LIJNZAAD
Gladde platte ovale zaden die gewonnen worden
uit de zaadbollen van de vlasplant.

DEEGVOCHT
Als deegvocht wordt doorgaans drinkwater of
melk of een mengsel van beide gebruikt. Voor
speciale broodsoorten wordt soms een andere
deegvloeistof gebruikt, zoals bier, karnemelk of
yoghurt.

MAANZAAD (BLAUW).
Maanzaad is het zaad van de papaverplant. Het
bevat veel olie en wordt dan ook snel ranzig. Het
zaad wordt gebruikt als versiering en als vulling
voor gesuikerd gebak. Hiervoor wordt het opgekookt met melk en suiker.
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MAÏS

in het zemelengehalte en de fijnheid van de zemelen. Ook van tarwebloem zijn verschillende kwaliteiten verkrijgbaar, onder meer ten aanzien van asen eiwitgehalte.

Maïs is één van de zachtste graansoorten. Maïsmeel en maïsgriesmeel of polenta zijn de twee
meestgebruikte vormen van maïs bij de broodbereiding.

VETSTOFFEN

MOUTBLOEM EN MOUTEXTRACT

Boter:
Boter bevat 82% melkvet en 16% water. De melkvetten van boter geven een goede smaak aan het
broodproduct. Door het lage smeltpunt van boter
hebben producten gemaakt met boter zachter
kruim dan andere die gemaakt zijn met de meeste
margarines. Naast gewone boter is tegenwoordig
boterconcentraat met vanillearoma en boterconcentraat met caroteenkleur verkrijgbaar. Ze zijn gemaakt volgens de wensen van de bakker, waardoor
het smeltpunt kan verschillen.

Mout is er in twee vormen: moutbloem en moutextract. Moutbloem wordt gemaakt van gekiemde
gerst of tarwe. Tijdens het kiemen ontstaan veel
enzymen. Het belangrijkste is alpha-amylase. Na
het kiemen worden de granen gemalen en gedroogd. Moutextract is een waterachtig aftreksel
van tarwemout dat ingedikt of gedroogd is. Naargelang de verhitting van de mout is het extract
enzymactief of enzym-inactief.

PERSGIST
Verse gist of persgist is direct klaar voor gebruik
in degen. Persgist heeft het nadeel dat hij slechts
kort houdbaar is: in een gekoelde ruimte (van 5 °C
tot 8°C) tot 15 dagen.

Margarines:
Margarine bevat net als boter 82% vet en 16%
water. Voor elk soort deeg is er een bepaald soort
margarine, elk met zijn eigen smelt- en stolpunt.

ROGGE

Reuzel:
Reuzel, smout of varkensvet wordt geregeld gebruikt bij de broodbereiding. Reuzel heeft een
smerend effect op gluten en een belangrijke invloed op de malsheid van het broodkruim. Geraffineerde reuzel heeft de voorkeur wegens de neutralere smaak.

Rogge is na tarwe het meestgebruikte graan in de
bakkerij. Rogge bevat bijna evenveel eiwitten en
koolhydraten als tarwe, doch de rogge-eiwitten
zijn niet in staat tijdens het kneedproces gluten te
vormen. Andere componenten in de roggebloem of
het roggemeel zorgen ervoor dat het vocht in het
deeg gebonden wordt.

ZONNEBLOEMPITTEN
Zonnebloempitten zijn de zaden van de zonnebloem. Omdat ze veel vetten bevatten zijn ze beperkt houdbaar. Zonnebloempitten worden eerst
gepeld voor ze geheel of gehakt aan het deeg worden toegevoegd.

SESAMZAAD
Sesamzaad is het zaad van de sesamplant. Het zaad
bevat veel olie en kan gepeld of ongepeld worden
gebruikt.

SOJA
De sojaboon kan al dan niet geroosterd gebruikt
worden. Geroosterde soja is enzym-inactief. Voor
de bereiding van sojabrood kunnen ontvet of niet
ontvet sojameel of sojavlokken worden gebruikt.
Soja-eiwitten verhogen de malsheid van het broodkruim. Soja-lecithine wordt gebruikt als emulgator
in bereidingsmiddelen.

ZOUT

SPELT

Naast bakkersgist wordt ook zuurdeeg of een desem aangewend om het deeg te laten rijzen. Anders dan bakkersgist, die gekweekt is in de gistfabriek, ontstaat zuurdeeg door spontane gistring.
Het aanmaken van een zuurdeeg vraagt dan ook
veel aandacht teneinde de soms nadelige gevolgen
van deze toch wat ‘wilde’ gisting te voorkomen.
Tegenwoordig maken starters, gekweekt uit reinculturen, het mogelijk zonder moeilijkheden een
goed zuurdeeg te verkrijgen. Er bestaan in principe
twee soorten zuurdeeg: roggezuurdeeg en tarwezuurdeeg.

Zout wordt aan een brooddeeg toegevoegd voor de
smaak. Bovendien heeft zout bij een toevoeging
van meer dan 1% een remmende werking op de
gisting. Voor de bakker is die remmende werking
welkom omdat het deeg anders te vlug zou rijzen.

ZUURDEEG

Spelt is een oervorm van tarwe en bevat veel eiwitten die goed in staat zijn gluten te vormen.

TARWE
Tarwe is de meestgebruikte graansoort voor de
bereiding van broodproducten. Gemalen tarwe met
zemelen wordt tarwemeel genoemd, terwijl gemalen tarwe zonder zemelen bekend staat als tarwebloem. Volkorenmeel is een tarwemeel van de
volledig vermalen tarwekorrel. Tarwemeel is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. Het verschilt

29

Vaktermen

de grondstoffen ondergemengd en het deeg verder,
doch minder lang afgekneed.

ABRIKOTEREN

KNEEDSLAGEN

Instrijken of bespuiten van een gebakken product
met ingekookte abrikozenconfituur of abrikozengelei.

Onder kneedslagen verstaat men het aantal slagen
van de kneedarm van een kneedmachine. De
kneedtijd kan berekend worden aan de hand van de
kneedslagen van een kneedmachine.
Voorbeeld:
Kneedtijd: 900 t (kneedslagen)
Snelheid kneedarm: 100 t/minuut
Kneedtijd: 900:100 = 9 minuten.

AFZETTEN (DRUKKEN)
Het iets afplatten van deegbollen, zodat ze niet te
bol rijzen.

DOORSLAAN (DICHTSLAAN)

KRUIMZIJDEN

Het volledig platdrukken van het deeg om zoveel
mogelijk koolzuurgas uit het deeg te laten verdwijnen. Het deeg wordt vervolgens opnieuw dichtgevouwen of opgemaakt. Hoe meer men een deeg
doorslaat, hoe fijner de deegstructuur wordt. Doorslaan (uitrekken en dichtvouwen) is ook een vorm
van bewerken van het gluten.

Kruimzijden ontstaan als deegstukken tijdens na- of
ovenrijs tegen elkaar rijzen. Op deze raakpunten
vindt tijdens het bakken geen korstvorming plaats
en vormen zich zogeheten kruimzijden. Een huishoudbrood kan vier of zes kruimzijden hebben,
afhankelijk van de vraag of het vierkant of in verband gebakken is.

GLACEREN
Instrijken met fondantsuiker.

LANGSTEKEN

GROEN DEEG

Het dichtslaan en vervolgens in de Lengte terugvouwen van een broodproduct. Vervolgens wordt
het in de lengte tot de gewenste lengte gerold.

Deeg dat nog geen enkele bewerking of rijs heeft
ondergaan.

NARIJS

Bij het mengen van de grondstoffen, vindt ook een
bloembevochtiging plaats. Hierdoor gaan bepaalde
bloemdeeltjes zwellen. Resultaat: een eerste deegvorming met weinig samenhang.

De totale rijs na het vormen van het broodproduct.
De narijs eindigt tegelijk met het einde van de
ovenrijs, de volumetoename in de oven. De narijs
bepaalt voor een deel het volume van het broodproduct.

INSTRIJKEN

OPBOLLEN

IN KRUIM DRAAIEN

Het bolvormig en glad modelleren van het deegstuk
om de rijs gelijkmatig te laten verlopen. De oneffen
onderkant van de deegbol noemt men het ‘slot’ van
de bol. Het opbollen van een deeg is een vorm van
modelleren van het eindproduct of wordt gebruikt
als een tussenbewerking.

Het instrijken van bakkerijproducten gebeurt met
een strijkborstel of kwast (voor vloeibaar strijksel)
of met een paletmes voor vaster strijksel.

KNEDEN
Na het mengen van de grondstoffen moet het deeg
worden gekneed. Dit gebeurt door het te bewerken,
d.w.z. uit te rekken en dicht te vouwen. Hierdoor
ontstaan glutenstrengen die zich ontwikkelen naargelang de intensiteit van het kneden. Het kneden
heeft dus tot doel het ontwikkelen van het gluten,
het inbrengen van lucht in het deeg en het homogeen mengen van de grondstoffen. Wanneer men
minder lucht of zuurstof in het deeg wenst kan de
kneedonderbreking worden toegepast. De bedoeling ervan is de gistactiviteit op gang brengen
voordat gistremmende grondstoffen worden toegevoegd. Na het mengen en zeer kort kneden van
deegvocht en bloem, al dan niet met de gist, wordt
in het kneedproces een rustpauze ingelast in het
kneedproces. Tijdens deze pauze zullen de gluten
zich verder ontwikkelen (autolyse) doch zonder
inbreng van zuurstof. Vervolgens wordt de rest van

OPMAKEN
Het doorslaan en toevouwen van het deeg (in een
enveloppenmodel), gevolgd door her oprollen tot
het gewenste model.

ONDERHAKKEN-ONDERKNEDEN
(MENGEN)
Het onderhakken van grondstoffen in een deeg gebeurt meestal wanneer er niet meer verder mag
worden gekneed om het deeg of de toegevoegde
grondstoffen niet te schaden. Het deeg wordt daartoe in kleine stukken verdeeld en vervolgens kort
gemengd met de andere grondstoffen.
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RIJSKAST
Een speciale afsluitbare ruimte waarin een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad heersen ter
bevordering van het rijsproces.

SPRITSEN
Afwerken met dunne streepjes afwerkingmateriaal.

STROOIBLOEM (STUIFBLOEM)
Strooibloem is gewone tarwebloem, die gebruikt
wordt om onder en op deegstukken te strooien, dit
om te voorkomen dat het deeg ergens aan vastkleeft.

STROOIMENGSEL
Een mengsel van 50% bloem of roggebloem en
50% aardappelzetmeel. Het wordt meestal gebruikt
ter versiering van broden en broodjes. De samenstelling kan ook anders zijn.

TOEREN
Bij het toeren van degen wordt het deeg uitgerold
en weer teruggevouwen. Hierdoor ontstaan er laagjes, waardoor de ingetoerde grondstof in het deeg
fijner wordt verdeeld. Zo kan men een vetstof, een
andere grondstof of een ander deeg in het deeg
toeren. Bij een zogenoemde Franse toer wordt het
deeg in 2 x 3 slagen dichtgevouwen, terwijl dat bij
een Hollandse toer in 2 x 4 slagen gebeurt.

VOCHTIGHEIDSGRAAD
In de bakkerij -en rijskasten is een bepaalde vochtigheidsgraad nodig om te voorkomen dat de degen
gaan kleven of korsten. Het eerste gebeurt als bij
een te hoge vochtigheidsgraad luchtcondens optreedt; het korsten bij een te lage vochtigheidsgraad. Beide verschijnselen veroorzaken moeilijkheden bij het verwerken en leiden tot een minder
bakresultaat. Bij een te lage vochtigheidsgraad
kunnen de degen worden afgedekt met plasticfolie.

VOORDEEG
Een deegje dat gemaakt wordt vóór het eigenlijke
deeg. Het bevat meestal een deel van de bloem,
een deel van het deegvocht en alle gist of een gedeelte ervan. Zetsels en poolisch worden ook tot de
voordegen gerekend.

VOORRIJS
De totale rijs vóór het eigenlijke vormen van het
broodproduct. Tijdens de voorrijs gaat, naast de
ontwikkeling van koolzuurgas, ook die van het
glutennet verder. Bovendien wordt ook alcohol
gevormd. Tijdens rijzen en bewerken ontstaan tevens organische zuren die de broodsmaak zullen
bevorderen. De aard van de voorrijs is afhankelijk
van het gebruikte type kneder, de grondstoffen in
het deeg, de gist hoeveelheid, het soort deeg en de
deegvastheid. Tijdens de voorrijs ontstaan in het
deeg vele smaakstoffen die belangrijk zijn voor de
eindsmaak van het product.
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