
Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar een maand voordat 
onze zoon Wim geboren zou worden begon mijn broodmanie. 
(‘Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan.’) Mijn grote 
inspiratiebron en voorbeeld is bakker Menno ‘t Hoen. Eerst was 
hij bedrijfseconoom maar na een paar jaar wilde hij volgens eigen 
zeggen “een echt vak gaan leren”. Getroffen door wat hij met 
de drie eenvoudige ingredienten meel, water en zout kan doen, 
heb ik vanaf  dat moment geen brood meer in de winkel gekocht. 
Ik ontdekte dat ik het broodbakken makkelijk in onze dagelijkse 
routine kon passen. De tijd die ik er aan besteed is ‘hands-on’, 
misschien een 20 min. en ook nog eens uiterst onspannend. 
Bovendien leverde het vrij snel een brood op dat beter is dan 
menig winkelbrood. Ik heb geen broodbak-machine. Ik bak de 
broden in een huishoudoven en van puur meel, geen bakmix. 
Alle onderstaande aspecten van de recepten en manieren heb 
ik her en der bij elkaar gesprokkeld van het internet, bestudeerd 
en geprobeerd te verfijnen. Ik heb ervan genoten om ‘het wiel 
opnieuw uit te vinden’. 
De gebruikte hoeveelheden water in de recepten zijn afhankelijk 
van het soort meel. Soms is er wat meer nodig, soms wat minder. 
Regel is: beter te veel water dan te weinig. (De franse bakkers be- 
schouwen water trouwens als de enige echte ‘broodverbeteraar’.) 
De baktijden zijn ook een uitgangspunt. Hier ga ik uit van één 
brood uit één recept. Als je kadetten, pistoletten of  stokbrood 
maakt mag het korter. Wil je het brood donkerder dan kan je de 
baktijd opvoeren tot wel 40 min. 

Deze recepten zijn dus ontwikkeld voor een huishoudoven. 

Methode 1: gistbrood 

Gistbrood kennen we vanaf  de tweede helft 19e eeuw
 

500 gr. tarwemeel/-bloem/-volkorenmeel• 
50 gr. yoghurt (proef  je niet maar het zuur• 
beïnvloed de gisting uiterst positief) • 
280 gr. warm water• 
zakje gedroogde gist (7 gr.)• 
2 tl. zout• 

15 min. kneden, 30 min. rijzen (voorrijs of  bolrijs), 
doorslaan (zie begrippen), brood vormen, 45 min. 
rijzen. Brood inkerven, ± 1 cm diep onder een 
hoek van 30 ̊, liefst in de lengte. Afbakken in een 
voorverwarmde oven van 250 ̊C, bakplaat mee 
voorverwarmen. Na 5 min. bakken oventemperatuur 
terugdraaien naar 225 ̊C. Baktijd 25 min. De beste 
temperatuur voor het rijzen is 27 ̊C. 

Methode 2: desembrood (niet zuur) 

Dit is het brood wat al millennia lang wordt gebakken. 

385 gr. tarwemeel/-bloem/-volkorenmeel• 
150 gr. desem (zie recept)• 
200 gr. warm water• 
2 tl. zout • 

Deeg goed mengen en kneden tot het homogeen en 
soepel is, 2 uur voorrijzen, doorslaan, brood vormen, 
minimaal 4 uur rijzen. Het rijzen kan gewoon bij 
kamertemeperatuur. Brood inkerven, ± 1 cm diep 
onder een hoek van 30 ̊, liefst in de lengte. Afbakken 
in een voorverwarmde oven van 250 ̊C, bakplaat 
mee voorverwarmen. Na 5 min. oventemperatuur 
terugdraaien naar 225 ̊C. Baktijd 25 min. 

brood



desem (6 dagen opstarttijd) 
 
Er zijn vele methodes. Dit is die van mij:

Maken in een hoge glazen pot (niet afsluiten). 
‘s winters in de kamer, ‘s zomers op een koele plek (en 
muskietennetje). 

1e Dag, bijv. ‘s-ochtends,  ruime el. volkorenmeel • 
(50gr.) + 4 à 5 el. warm water (50gr.) mengen, 
‘s-avonds roeren.
2e Dag ‘s-ochtends en ‘s-avonds doorroeren.• 
3e Dag idem., de pap vertoont nu bellen en ruikt • 
bierachtig. 
4e Dag ‘s-ochtends 3 ruime el. volkorenmeel + 4 à 5 • 
el. lauw water bijmengen en ‘s-avonds doorroeren. 
5e Dag idem.• 
6e Dag idem., ‘s avonds is het desem klaar voor • 
gebruik. 

Het is een misverstand dat desembrood geen gistbrood 
is. In de graankorrel zit van nature gist, vooral onder 
de zemel waardoor volkorenmeel of  bloem van een 
steenmolen het meest geschikt zijn om desem mee te 
maken. Na drie dagen word de meelpap zuur door de 
ontwikkeling van melkzuur. Dit zuur wekt de gist tot 
leven zodat die zich gaat vermenigvuldigen en gaat 
doen wat gist moet doen: CO2-scheetjes laten in de 
tarwegluten, het tarwe-eiwit. Tijdens dit proces komen 
alcohol en aceton vrij. Deze stoffen moeten vervliegen, 
dus de pot niet afsluiten. 

Na 150 gr. desem te hebben gebruikt voor het deeg 
moet je het desemrecept herhalen vanaf  dag 4. Dus 
weer 3 dagen meel en water bijmengen. Dit kan 
oneindig worden herhaald. Iedere 2 a 3 dagen kan 
er zo een brood worden gebakken met één cultuurtje 
desem. 

Desem kan je invriezen. Handig voor als je voor 
langere tijd weg moet. Wel langzaam ontdooien. 
Eenmaal ontdooid moet je de cultuur reanimeren door 
het voedsel te geven, meel en water. 

Methode 3: No-Knead-Bread een Poolish-variant

Poolish is een slap voordeeg met een heel klein beetje 
gist. Het is de basis voor baguette, pain de campagne 
en croissants. Het is een mengsel van meel met relatief  
veel water dat minimaal 12 uur fermenteert. Soms 
bestaat het uit wel 50% water. Het deeg hoeft niet 
gekneed te worden. In het waterrijke deeg kunnen 
de gistcellen en de zo gewilde gluten zich makkelijk 
verplaatsen. Hierdoor krijgt je brood met mooi 
getrokken en kauwbaar kruim en een super krokante 
korst. Er is geen Franse bakker die hetzelfde recept 
gebruikt – experimenteren dus! 

Een leuke variant van poolish heb ik uit de New 
York Times online, van een enthousiaste bakker uit 

Manhattan. Hij heeft dit recept ontwikkeld voor 
particulieren die niet over veel tijd en een echte 
bakkersoven beschikken. Broodbakmachines en 
huishoudovens bouwen te weinig constante hitte op 
voor een echt goede korst en voldoende lucht in het 
kruim.
 

400 gr. tarwebloem• 
300 gr. water• 
2 tl. zout• 
1/8 tl. gedroogde gist• 

Het deeg kort mengen in een kom. Een volledige 
menging is niet eens echt nodig maar wel het beste. 
Dit moet een zeer week en plakkerig deeg zijn, vrij 
onhandelbaar dus. Dit deeg 12 uur of  liever langer 
met  huishoudfolie afgesloten laten fermenteren. 

In het midden van de oven zet je een gietijzeren pan 
met deksel. De oven verwarm je voor, inclusief  pan 
en deksel, op 240 ̊C. Je haalt de pan tijdelijk uit de 
oven en stort daar het deeg in. Deksel erop en 25 min. 
bakken. Daarna nog 15 min. zonder deksel om een 
lekkere korst te bakken. 

Het grote voordeel van deze methode is dat je je 
ovenruimte sterk verkleint, waardoor de hitte er meer 
in blijft en door de deksel kan het vocht uit het deeg 
niet ontsnappen waardoor het brood stoomt en dat is 
goed. 

De Manhattanse bakker claimt dat een 6-jarig 
kind met deze methode een lekkerder brood kan 
bakken dan de gemiddelde professionele bakker en 
inderdaad, het worden hele smakelijk en goed gerezen 
broden met knapperige korst en kruim met een ‘bite’. 
Dit brood lijkt het meest op stokbrood van al de 
bakexperimenten die ik reeds heb verricht, heerlijk. 

Mijn voorkeur

Zuurdesembrood heeft de lekkerste smaak. Gistbrood 
rijst niet lang genoeg om alle mogelijke smaak in het 
brood te brengen. Poolish-brood is heerlijk maar mist 
net de extra aroma’s van desem-brood en is mij niet 
stevig genoeg. Dit zuurdesem-brood smaakt na bakken 
overigens helemaal niet zuur. Duitse desembroden 
wel, maar in die receptuur heb ik mij niet verdiept. 
Overigens heb ik ook geprobeerd poolish te maken 
met zuurdesem maar dat wordt mij een te zuur brood. 

Overige methoden

Er zijn ook volkeren die geen gerezen broden bakken 
zoals Mexicanen bijvoorbeeld met hun tortilla’s 
e.d. De Ieren kennen een brood dat luchtig wordt 
gebakken met behulp van baksoda, de ruwe vorm 
van bakpoeder. Samen met een zuur vormt baksoda 



ook CO2-gas, belletjes in het deeg en dus een luchtig 
baksel. De Ieren moesten wel, omdat in hun 
zeeklimaat  zachte tarwe groeit. Zachte tarwe heeft 
veel minder  eiwit, gluten dan de harde tarwe uit 
streken met een  landklimaat zoals Duitsland en 
Frankrijk. 

Methode ‘Voor Christus’ 

Voordat gist bekend werd, eind 19e eeuw en voordat 
een vrekkige Egyptenaar per ongeluk het desem 
uitvond door een zuurgeworden deegpaprestje van de 
vorige dag toch te gebruiken, aten mensen gedroogde 
graanpap. Eerst aten ze de pap nog zo op maar later 
zijn ze de pap gaan drogen op hete stenen in de zon. 
Zo kan het nu nog, hoor. Heel voedzaam, maar na een 
paar dagen krijg je vast een visioen van een knapperige 
‘pain de campagne’ zoals alleen de Fransen en bakker 
Menno ze bakken. 

Begrippen: 

Rijzen 

Hoe langer brood mag rijzen hoe meer smaak het 
krijgt. Maar hoe langer je brood buiten de oven laat 
rijzen hoe minder het brood rijst tijdens het afbakken 
(ovenrijs). Wil je dat het brood mooi openbarst in de 
oven dan moet je nog ovenrijs overhouden. Met de 
rijstijden kan je dus spelen zodat het voor iedereen 
persoonlijk een goed brood opleverd. 

De ideale rijstemperatuur van een gistbrood is  
27 ̊C. Voor Desem- en Poolishbrood is een lagere 
temperatuur prima omdat bij deze methoden de 
broden langer de tijd hebben om te rijzen. 

Ik maak vloerbroden omdat die veel beter bakken 
dan broden in een vorm (De koude vorm verbruikt 
ovenenergie). Om te voorkomen dat het tot brood 
gevormde deeg naar de zijkanten wegloopt tijdens het 
rijzen, wat een een laag brood met grote oppervlakte 
oplevert, leg ik het gevormde brood op bakpapier in 
een dalletje van een aan weerzijde opgerolde theedoek 
op een snijplank. Het dalletje bepaald de breedte 
van mijn brood na rijzing. Over het brooddeeg strooi 
ik meel en bedek het met een klamme theedoek om 
uitdroging van het deeg te voorkomen. Als het brood 
gebakken gaat worden, trek ik de theedoek onder het 
bakpapier vandaan en schuif  het deeg vlug op de hete 
bakplaat in de oven zodat de ovendeur maar kort open 
staat. 

Doorslaan
 
Na het voorrijzen wordt deeg doorgeslagen. Dit is 
om de gevormde CO2-gasbelletjes gelijkmatiger te 
verdelen. Het is dus niet persé nodig maar een optie, 

om een homogener broodkruim te krijgen. Doorslaan 
is niet echt kneden maar de voorgerezen bol subtiel 
platmaken, opvouwen en weer platmaken. Dit zo’n 
drie maal herhalen. Hierna kan men het brood de 
definitieve vorm geven. 

Brood vormen 

Bijvoorbeeld door het in de gewenste vorm op te rollen 
waarbij men de open uiteinden terug naar binnen 
vouwt in de rol. Je legt het brood dan op de naad van 
de rol. 

Bakken
 
Ik laat de bakplaat mee voor verwarmen in de oven op 
250  ̊C. Het gerezen brood schuif  ik daar op. 
Het kost je oven anders veel energie om ook nog de 
bakplaat te verhitten. Alle energie moet naar het 
brood. De hete bakplaat geeft het brood een klap wat 
maakt dat het brood openbarst op de inkeping. Na 5 
min. draai ik de temperatuur terug naar 225 ̊C om het 
brood te garen zonder dat de korst erg donker wordt. 
De ovenrijs en het barsten gebeurt (hopelijk) in de 
eerste 5 min. op 250 ̊C. Ook bevordert deze methode 
de vorming van een lekkere korst. 

Eigenlijk is een huishoudoven niet erg ideaal om 
brood in te bakken. Brood heeft de constante 
hoge temperatuur van 240 à 250 ̊C nodig. Een 
huishoudoven verliest heel veel warmte, te veel, als de 
deur opengaat. Om werkelijk meesterlijke broden te 
bakken heb je een bakkers- of  steenoven (pizza-oven) 
nodig maar ‘oefening baart kunst’ – Het lukt met deze 
methodes heel aardig in mijn Atag-oven. Overigens is 
de welbekende broodbakmachine een nogal ongeschikt 
apparaat om echte broden mee te bakken. 

N.B. Ik heb plannen om mijn huishoudoven wat ‘op te 
boosten’ met bakstenen of  twee natuurstenen platen 
waardoor ik de ruimte verklein en de temperatuur 
constanter kan houden. Dit zal mijn broden ten goede 
komen. 

Tip: spuit met een plantenspuit een fijne waternevel 
in de oven zodat de luchtvochtigheid hoog wordt. Dat 
komt kruim en korst zeer ten goede. 

Inkerven
 
Dit is een kunst op zich. Een goede kerf  maakt dat 
het brood op de juiste plaats openbarst. Hieraan 
herken je de meesterbakkers zoals Menno. Het is 
een handtekening. De kerf  bepaald de uiteindelijke 
vorm van het brood en geeft ruimte aan het binnenste 
deeg om uit te dijen. De meeste Nederlandse bakkers 
en broodfabrieken verstaan dit vak niet. Ik? ik doe 
mijn best en juich als het lukt. Je hebt een vlijmscherp 
koksmes nodig of  een scalpel of  scheermes, oefening 
baart kunst.



Het universum van meelsoorten 

Je kan een heel smakelijk brood bakken van de 
huismerken bloem en tarwemeel van de diverse 
supermarkten. Voor mij geen meergranentoestanden 
en extra donker volkoren met liflaf-vullingen of  
voorbedachte mixen. Geef  mij maar een puur brood. 
Het gaat er mij om dat je met de drie ingredienten 
meel, water en zout een puntgaaf  brood bakt. Toch 
ontstond op den duur bij mij de wens om met betere 
meelsoorten te werken. De bloem van de super is 
‘allround’ bloem, een mengsel van malingen dat zowel 
geschikt is voor brood als voor banket. Meel dat 
speciaal geschikt is voor brood kan je bij een molen 
kopen, dacht ik, en inderdaad, opeens werden de 
broden mooier en lekkerder. Ik ging naar molen 
De Hoop in Zevenaar. Industriele bloem is bijna 
vrij van zemelen en kiemen door knap ontwikkelde 
zuiverings technieken. Bloem van de molen is prettig 
verontreinigd met fijne zemeldeeltjes en kiemen. 
Je kunt dus onbekommerd gezonde en subtiele 
witbroden bakken van meel van een ‘ouderwetse’ 
molen die met stenen maalt. De laatste tijd werk ik 
ook met roggebloem en spelt, dat vindt ik zo lekker. 

Roggebloem heeft te weinig gluten om zelfstandig 
te rijzen. Ik gebruik 1 deel roggebloem op 2 delen 
tarwemeel. Spelt heeft voldoende gluten en een 
bijzondere nootachtige smaak. 

Zout 

Als je alleen maar zelfgebakken brood eet en nooit vis, 
dan moet je bakkerszout gebruiken. Daaraan is extra 
jodium toegevoegd. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
is dit verplicht gesteld aan bakkers om een eventueel 
jodiumtekort onder de bevolking te compenseren. 

Tot slot 

Deze kennis en recepten zijn niet het eindpunt. Ik blijf  
experimenteren. Ik daag u uit dat ook te doen. 

Alle informatie over broodbakken heb ik van internet 
verzameld. Het is een vitaal onderwerp op het web. 
Heel veel mensen, profs en amateurs delen hierover 
hun kennis en ervaringen. Mijn zoektocht begon toen 
ik bakker Menno ‘t Hoen ontdekte (www.vanmenno.nl) 
daarna wilde ik alles weten over ons dagelijks brood. 

Jouke Mellema, 13 april 2009

http://www.vanmenno.nl

