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bakken. Naast recepturen heb ik vooral geprobeerd om je iets mee 

te geven over de techniek die eigenlijk nog belangrijker is om een 

brood te bakken waar je trots op kunt zijn. Ook heb ik geprobeerd 

om voor zowel de beginnende als de gevorderde hobbybakker 

recepten te kiezen die voor de een haalbaar zijn en voor de ander 

een uitdaging vormen.

Met veel plezier wil ik mijn kennis met jou delen en ik hoop dat 

je net zo enthousiast zult worden als ik en zult genieten van de 

heerlijke geur en smaak van versgebakken brood.

VOORWOORD
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HOE GEBRUIK JE DIT BOEK?

· Het bakken van een brood is een precies werkje. Alles moet 

kloppen voor een heerlijk resultaat op tafel. Daarom geef ik in 

dit boek nauwkeurig aan hoe je te werk moet gaan en hoeveel 

je van welke ingrediënten nodig hebt. 

· Om je wegwijs te maken in de wereld van het broodbakken 

besteed ik in het eerste hoofdstuk ruime aandacht aan de 

basics: de ingrediënten, de apparatuur en vooral de techniek. 

Omdat het onmogelijk is om een brood te bakken zonder een 

goed gekneed deeg, leg ik aan het einde van hoofdstuk 1 stap 

voor stap uit hoe je moet kneden. Bij veel recepten verwijs ik 

terug naar die procedure. Deeg kneden is bijna een vak apart. 

Je vindt daar meer handige technieken die je in de vingers 

moet krijgen, zoals opbollen of het vormen van een deegrol.

· Ik adviseer je met klem om het eerste hoofdstuk te lezen voor 

je je op het broodbakpad waagt. En blader er rustig naar terug 

als je eenmaal aan de slag bent gegaan.

· In de tekst worden bepaalde woorden cursief geschreven. Het 

gaat dan om bakkerstaal, -technieken of -apparatuur. Je kunt 

er een korte uitleg van terugvinden in de Begrippenlijst, aan 

het eind van hoofdstuk 1.

· De recepten zijn verdeeld over drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk 

heeft een inleiding met essentiële informatie over de ingre-

diënten en de relevante technieken. Sla ook die korte inleidingen 

niet over als je een recept uit dat hoofdstuk gaat gebruiken.

· De recepten zijn het resultaat van mijn ervaringen als bakker. 

Gebruik dan ook de aangegeven hoeveelheden van de 

 ingrediënten en houd je aan de aanbevolen tijden. Om een  

lekker brood op tafel te zetten heb je geduld nodig. Haastwerk 

 ontregelt het proces en resulteert in ontevredenheid over  

het eindproduct.

Om een aantal technieken zo duidelijk mogelijk te laten zien, 

hebben we filmpjes gemaakt. Deze filmpjes zijn te vinden op 

www.meesterlijkbrood.nl  Dit symbool    geeft aan wanneer 

je dus even naar de site kunt, om het nog beter te bekijken.

HOE  GEBRUIK 
JE DIT BOEK?



INTROTEKST

XXX
XXX
XXX

X
…IS HET HALVE WERK. DUS VOORDAT JE  
MET DE RECEPTEN IN DIT BOEK AAN DE SLAG 
GAAT, VRAAG IK GRAAG EVEN JE AANDACHT 
VOOR DE DINGEN DIE HET VERSCHIL MAKEN 
TUSSEN EEN BROOD EN EEN LEKKER BROOD.

EEN BROOD NIET IN EEN UURTJE KLAAR IS. 
GEEF HET DE TIJD EN JE ERVAART BIJ HET 
PROEVEN DAT HET DE MOEITE MEER DAN 
WAARD WAS.

EEN  
GOED  
BEGIN...
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LUCHT, WATER EN MELK
Een lekker brood is een luchtig brood en om lucht aan het deeg 

toe te voegen zijn een paar dingen belangrijk. Een rijsmiddel 

natuurlijk en niet te vergeten het kneden. Een aardig voorbeeld 

over hoe iets luchtig gemaakt kan worden is kauwgombellen 

blazen. Als je net een stuk kauwgom in je mond hebt en dat is 

nog niet goed gekauwd, dan lukt het je absoluut niet om hier 

kauwgombellen van te blazen. Een kauwgombel is lucht. Dus 

lees in dit geval: als deeg niet voldoende gekneed is dan lukt het 

je niet om het lucht te laten bevatten.

Een ander belangrijk element is vocht. Ook hier kan het voor-

beeld met de kauwgom gebruikt worden. Onvoldoende vocht 

(speeksel) geeft stugge kauwgom als resultaat. Daarvan kun je 

echt geen kauwgombel blazen. Zo is dat ook met een brood-

deeg: als het onvoldoende vocht bevat, kan er geen lucht 

 worden toegevoegd. 

Geloof het of niet maar water (kraan- of mineraalwater) is een 

van de belangrijkste ingrediënten bij het bereiden van brood. Een 

belangrijke uitspraak in de bakkerswereld is dat je voor de beste 

veredeling van brood water moet gebruiken. Ook bij het kneden 

zul je merken hoe belangrijk vocht is. Weet ook dat een slap deeg 

met te veel vocht zich moeizaam laat kneden en bewerken.

ONZE TOCHT BEGINT MET  
EEN WIT BROOD. WIST JE DAT 
HET BEREIDEN EN BAKKEN 
VAN EEN GOED EN LEKKER 
WIT BROOD EEN VAN DE 
 MOEILIJKSTE DINGEN IS?  
ALS JE DAT EENMAAL VOOR 
ELKAAR HEBT, KUN JE BIJNA 
ALLES AAN.
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Melk is een optie maar daar komen dan nog wel een paar andere 

dingen om de hoek kijken. Suikers worden door gist opgenomen 

maar melksuikers worden door gist niet omgezet. Bij gebruik van 

melk kan je brood minder luchtig worden. Een voordeel is dat 

meer kleur aan het brood gegeven wordt.

TEMPERATUUR VAN INGREDIËNTEN EN DEEG
De ideale temperatuur van deeg is 26 °C. Om die te bereiken 

moet de temperatuur van het water twee keer de gewenste 

deegtemperatuur zijn minus de temperatuur van de bloem. Een 

voorbeeld. In je keuken is het 22 °C: dat is ook de temperatuur 

van de bloem of het meel. Als je dat niet kunt meten omdat je 

geen geschikte thermometer hebt, kun je de temperatuur van 

je keuken(kast) aanhouden. De temperatuur van het water 

moet dan zijn: 2 x 26 – 22 = 30 °C.

MEEL OF BLOEM
Als je tarwe maalt, krijg je volkoren tarwemeel. Als je dat  

meel zeeft, blijven de zemelen in de zeef liggen en krijg je witte 

tarwe bloem. Een andere vorm is gebuild meel (lemairemeel);  

uit dit meel zijn de grootste zemelen verwijderd, maar het bevat 

nog wel gries en dat geeft een (licht)bruine kleur aan het brood.

Voor goed volkoren tarwemeel kun je bij de lokale molenaar 

terecht. Ook sommige bakkers verkopen wel meel of bloem. Af-

hankelijk van de kwaliteit kunnen sommige soorten bloem of meel 

meer vocht opnemen. 

ZOUT
Zout is een onmisbare smaakmaker van brood: brood zonder 

zout is smakeloos. Zout zorgt ook voor deeg dat beter verwerk-

baar is, voor een beter volume, een krokantere korst én een 

langere malsheid, omdat zout het vocht in brood langer vast-

houdt. Meng zout altijd eerst door de bloem of het meel, want 

het mag niet in directe aanraking komen met gist. In de bakkers-

wereld is sinds een aantal jaren wettelijk geregeld dat ons dage-

lijks brood maximaal 1,5% zout van het gewicht van de bloem 

mag bevatten. Dat is baktechnisch gezien ook het minimum. 

Natuurlijk kun je hier van afwijken, want niemand controleert of 

jij je er thuis aan houdt. Mijn recepten volgens overigens keurig 

de wet!

HOOFDSTUK 1 - EEN GOED BEGIN...
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RIJSMIDDEL
Bij bijna elke broodsoort heb je een rijsmiddel nodig. Bij het 

rijzen moet het volume van het deeg namelijk verdubbelen. 

Persoonlijk gebruik ik liever verse dan gedroogde gist. Andere 

opties zoals desem bespreek ik bij de betreffende recepten. 

Maar nood breekt wet: misschien heb je op een gegeven moment 

alleen maar gedroogde gist. Gebruik dan als omrekenfactor 3:1. 

Dat wil dus zeggen dat je 3 gram verse bakkersgist vervangt door 

1 gram gedroogde gist.

OVENS
In principe is elke oven geschikt om brood te bakken; als je 

weet hoe jouw oven werkt, kom je een eind. Brood wordt het 

meest gelukkig van een stenen oven. Een alternatief is een 

broodbaksteen die je in je eigen oven plaatst.

In een heteluchtoven is meer luchtcirculatie. Daardoor is het 

brood sneller klaar. Croissants worden in dit oventype luchtiger. 

In een conventionele oven (zonder luchtcirculatie, gas zowel als 

elektrisch) verloopt het bakproces rustiger.

Een combimagnetron is vanwege het plaatstaal aan de binnen-

zijde niet zo geschikt voor het bakken van brood.

OVENTEMPERATUUR
Ik zeg altijd: ‘Ik ben een bakker, geen droger.’ Als je iets gaat 

bakken, moet de temperatuur van een oven hoog zijn. Heet 

beginnen en later temperen! Voor een brood kun je in principe 

beginnen op 240 °C en daarna terugdraaien tot 

180 °C. Bij kleine broodjes zet je de  temperatuur 

niet terug: kort bakken op 240 °C. De bij de recepten 

aangegeven temperatuur is indicatief. Misschien 

moet je met je eigen oven een iets hogere of lagere 

temperatuur aanhouden. Probeer je oven te leren 

kennen en pas zo nodig de temperatuur en/of 

baktijd aan.

STOOM
Bij sommige recepten geef ik aan dat je (een beetje) stoom in de 

oven kunt gebruiken. Als je oven niet over die functie beschikt, 

kun je een ijsklontje onder in de oven leggen. Stoom is van 

belang voor de korstvorming. Door de stoom wordt dat uitge-

steld. Het deeg heeft zo meer tijd om te werken oftewel te 

rijzen.

‘Ik ben  
een  bakker, 

geen droger.’ 
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Als je net een stuk KAUWGOM in 
je mond hebt en dat is nog niet goed 

 gekauwd, dan lukt het je echt niet om er 
BELLEN van te blazen. Als brooddeeg 
niet voldoende gekneed is, dan lukt het 

niet om het LUCHTIG te krijgen.


