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Een nog méér 
onweerstaanbare 
smaak? Het kan!

Lees snel op de achterzijde.



CSM Benelux N.V.
Noorderlaan 139 I 2030 Antwerpen I België 
Tel. +32 (0)3 641 71 15 I Fax +32 (0)3 641 71 20 
www.csmbakerysolutions.com I customerservice.be.benelux@csmbakerysolutions.com

Contacteer uw 
vertegenwoordiger 
voor meer info.

Saint Honoré 
Gold Croissant

Art.nr 18702

Saint Honoré 
Cake/Luxe

Art.nr 20573

Saint Honoré 
Gold Suprême

Art.nr 18703

Saint Honoré 
Croissant

Art.nr 20571

Saint Honoré 
Crème/Garniture

Art.nr 20574

Saint Honoré 
Feuilletage

Art.nr 20578

• Meer dan ooit dé smaakreferentie 
(een onovertroffen smaak)

• Bijzondere oplossingen voor 
alle toepassingen

• Nu nog fi jner en nog altijd 
even performant

Saint Honoré 
melanges en emulsies:

NIEUW
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Beste lezer,
De voorbije weken hebben enkele 

Belgische vaklui opnieuw hoge  

ogen gegooid op belangrijke 

internationale evenementen. We 

zetten hen in deze editie met de 

nodige trots in de bloemetjes. Bart 

Schelstraete en Joran Defossez 

behaalden zilver tijdens Best of 

Mondial du Pain in China, terwijl 

Jurgen Baert schitterde in de 

internationale fi nale van de World 

Chocolate Masters in Parijs. Het 

verslag van hun straff e toeren lees je 

verderop in dit magazine. Hun inzet, 

creativiteit en geloof in eigen kunnen 

vormen een bron van inspiratie voor 

iedere vakman (m/v). Tegelijk weten 

we allemaal dat de enige 

vakwedstrijd die echt van tel is, over 

een paar weken plaatsvindt, bij de 

klant aan de feesttafel. Wie daar goed 

scoort, neemt straks alweer een 

vliegende start in 2019. 

Succes!

Dries Van Damme

hoofdredacteur

d.vandamme@broodenbanket.be
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Bart Schelstraete en Joran Defossez hebben een glansprestatie geleverd op Best of Mondial 
du Pain. Onze landgenoten moesten na een spannende finalestrijd enkel thuisland China 
voor zich dulden. De zilveren plak is de beloning voor vele maanden van training en 
voorbereiding onder impuls van het team van Aspirant Baker. We blikken samen met Bart 
Schelstraete terug op een onvergetelijk avontuur. 

BELGIË BEHAALT ZILVER OP BEST 
OF MONDIAL DU PAIN 

Tekst: Kurt Deman (Bureau 44) – Foto’s: Guido Devillé / Bart Schelstraete

werker van Bakkerij Sint-Anna in Zottegem dagelijks aan elkaars 

zijde staan, vormde uiteraard een grote surplus. “We verdeelden 

het takenpakket evenwichtig”, gaat Bart verder. “Ik maakte bij-

voorbeeld een eerste deel van het sierstuk, terwijl Joran zich over 

de koeken ontfermde. Daarna draaiden we de rollen gewoon om. 

We hoorden uiteraard ook de rust- en rijstijden te respecteren. We 

gingen tot het gaatje om alles binnen de tijd af te werken.”

Tomorrowland-sierstuk en Buffalobrood
Het sierstuk van het duo springt niet enkel visueel in het oog. Het 

woog ook fors door in de eindscore. “Ik had al aardig wat ervaring 

met chocoladesierstukken, maar brooddeeg gedraagt zich toch 

helemaal anders”, vervolgt Bart. “Het is een levende materie die een 

specifieke verwerking en modellering vergt. Hoe vaak je het ook 

maakt, het zal nooit volledig identiek zijn.” Bart en Joran lieten 

zich voor het sierstuk inspireren door het dancefestival Tomorrow-

Bart Schelstraete en Joran Defossez behaalden vorig jaar een bron-

zen plak tijdens de Mondial du Pain in Nantes. Die prachtprestatie 

verzekerde het duo meteen van een ticket voor Best of Mondial du 

Pain in China. De zes teams bestonden opnieuw uit een ervaren 

bakker en een jongere collega. De organisatoren gingen in Shang-

hai op zoek naar een opvolger voor Guido Devillé en Lars Tilburgs, 

die de titel in 2016 behaalden. Guido stond nu samen met Frank 

Van Vaerenbergh als coach aan de zijlijn. Het volledige team van 

Aspirant Baker ondersteunde Bart en Joran in hun onderneming.

Klein land, grootse prestatie
Dat ons kleine landje opnieuw een medaille wegkaapt, verdient 

alle lof. “We zijn heel tevreden met onze tweede plaats”, blikt Bart 

Schelstraete terug. “De omstandigheden lagen niet voor de hand. 

Je werkt met machines die je niet gewoon bent, moet onder een 

grote tijdsdruk presteren en tegelijk de stress de baas blijven. Dat 

alles lukte wonderwel, ook al ziet elke deelnemer achteraf nog 

enkele puntjes van verbetering.” De strenge Chinese invoerregels 

vormden aanvankelijk een struikelblok. “Het is er verboden om on-

der meer hennepzaad en maanzaad te importeren. Met de nodige 

inventiviteit konden we toch een oplossing uitdokteren.”

Taakverdeling
Bart en Joran bereidden zich gedurende negen maanden voor op de 

wedstrijd. Dat beide heren als respectievelijk zaakvoerder en mede-

Joran, Bart en coach Guido 
poseren trots bij hun 
presentatietafel. 

Bart en Joran inspireerden 
zich voor het sierstuk op 
dancefestival Tomorrowland.
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Wordt vervolgd… 
Bart en Joran breien in Bakkerij Sint-Anna een vervolg aan hun 

Best of Mondial du Pain-verhaal. “We maakten van de vele vlieg-

uren gebruik om vooruit te blikken op de komende maanden. 

De klant zal in onze zaak onder meer terecht kunnen voor de 

chocoladekoek, het bierbrood en belegde broodje dat we op de 

wedstrijd hebben gepresenteerd. Voor andere producten denken we 

aan een vereenvoudigde versie. Het moet uiteraard nog allemaal 

werkbaar en betaalbaar blijven. We staken in Shanghai veel op van 

het werk van hun collega’s uit andere landen. Een internationale 

toets behoort zeker ook de mogelijkheden (knipoogt).” 

land. “Het is in zijn categorie uitgegroeid tot een exportproduct bij 

uitstek”, licht Bart de keuze toe. Als typisch Belgisch brood op-

teerden Bart en Joran voor een Buffalobrood, waarin ze het gelijk-

namige bier uit hun buurgemeente Sint-Lievens-Esse verwerkten.

Belegd broodje 
In tegenstelling tot het sierstuk had het belegde broodje maar een 

beperkt aandeel in de totaalafrekening. “Ik vermoed dat sommige 

ploegen er om die reden minder aandacht aan hebben besteed”, 

vertelt Bart. “Aanwezige supporters wezen er ons op dat de jury-

leden ons broodje met tonijn, een krokantje en bieslookmayonaise 

volledig hebben verorberd. Ze apprecieerden dus dat we elk onder-

deel even grondig aanpakten.”

De koffiekoeken gooiden eveneens hoge ogen. De prestigekoek met 

chocoladevulling, een infuus van dragon en crumble tilt viennoi-

serie naar een hoger niveau. “We verwerkten in het chocoladestaaf-

je voor onze koeken ook gekarameliseerde nootjes en gekonfijte 

citroen. Op een wedstrijd van zo’n niveau moet je sowieso altijd 

een stapje verder durven gaan.”

Kippenvel
Het verschil tussen plaats twee en plaats vijf bedroeg amper vijf 

punten. Dat onderstreept nogmaals hoe de details het verschil 

maken. “De ontlading was bijzonder groot. Toen het eindverdict 

luidde, hadden we beiden kippenvel van kop tot teen. Al even mooi 

was de reactie van onze klanten bij onze terugkomst. Iedereen 

leefde sterk met ons mee en vergaf het ons meteen dat we de zaak 

tijdens onze afwezigheid enkele dagen hadden gesloten (lacht).”

Vandeputte Klimatisatie bvba

KOELTECHNIEK & AIRCONDITIONING

Vannestenstraat 6 | B-8740 Pittem
T. +32 (0)51 46 41 01 | info@vandeputte-klimatisatie.be
www.vandeputte-klimatisatie.be

- Airconditioning & Warmtepompen

- Isotherme constructies

- Industriële Koeling

- Koelcellen & Diepvriescellen

- Remrijskasten

- Deegbewaarcellen

- Klimakasten

- Bewaarvrieskasten 

- Invrieskasten 

- Waterkoelers 

- Waterdoseurs

Diepvrieskast met aanbouwcel

1. De brioche kon de jury helemaal overtuigen.

2. De viennoiserie oogde bijzonder verfijnd.

1 2
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Tekst: Dries Van Damme. Foto’s: Marc Masschelein.

Onlangs schuimde Pascal De Deyne het land af met een indrukwekkende eindejaars-
demonstratie. Drie jaar geleden stelde Herman Van Dender de Maldegemnaar aan als zijn 
chef patisserie. Tijdens de demonstratie bevestigde Pascal eens te meer zijn talent.

FAN VAN YUZU

In de vorige editie van Brood & Banket presenteerden we een recept 

van Meilleur Ouvrier de France Jean-Thomas Schneider, met wie 

Pascal de demonstratie deelde. Elders in deze editie brengt Pascal 

het recept van zijn ‘Noisette exotique’. “Ik ben een enorme fan van 

yuzu”, zegt hij. “Akkoord, het is een duur ingrediënt, maar wel 

een heel tof.” Met een beetje creativiteit kun je de prijs trouwens 

makkelijk drukken. “Vervang een deel van de yuzupuree door 

citroenpuree – die makkelijk vier keer goedkoper is. Zo behoud je 

toch het effect van de yuzu.” Wel oppassen bij de verwerking ervan. 

Yuzupuree bevat vrij veel droge stof en brandt daardoor makkelijk 

aan. “Wanneer je de puree verwarmt, blijf je dus best goed roeren, 

vooral onderaan.”

Smaken versterken
In zijn recept gebruikt Pascal het vruchtvlees van verse sinaasap-

pelen. “Het is belangrijk niet alleen de schil, maar ook alle vlie-

zen nauwkeurig te verwijderen”, zegt hij. “Dat vraagt wat extra 

werk, maar alleen zo houd je het pure vruchtvlees over.” Kun je 

dat niet makkelijker oplossen door sinaasappelsap te gebruiken? 

“Toch niet. Het vruchtvlees bestaat inderdaad voor het grootste 

gedeelte uit sap, maar bevat ook heel wat vezels. Dat geeft een 

mooie  textuur aan de compote, zelfs wanneer je die achteraf nog 

mixt. Met fruitsap alleen bekom je niet hetzelfde resultaat.” Met 

een scheutje Cointreau versterkt Pascal de smaak van de sinaas-

appel. Een beetje citroenzuur scherpt de smaak nog verder aan en 

reageert bovendien met de gebruikte pectine. “Zo krijg je een veel 

vaster en steviger geheel.”

Tijdens de demo smulde het aanwezige publiek niet alleen van de 

uitgedeelde proevertjes, maar ook van de praktische tips waarmee 

Pascal zijn uitleg rijkelijk doorspekte. Over de manier waarop hij 

met glaçage omgaat, bijvoorbeeld. “Ik maak de glaçage liefst een 

dag van tevoren”, zegt hij. “Na een dag is de glaçage een stuk ste-

viger en loopt ze minder snel van de kanten van de taart af.” Het 

opwarmen van de glaçage doet hij gewoon in de microgolfoven, 

zij het niet op volle kracht. “Gebruik de microgolf best op 75% van 

zijn kracht, anders kan de glaçage schiften.” Trouwens: Pascal De 

Deyne denkt er ook aan zo rationeel mogelijk te werken. Hij gla-

ceert één keer per week. De rest van de productie gaat de diepvries 

in. “Bij het glaceren werk je best met een goed gekoelde taart”, 

besluit Pascal, “zodat de glaçage meteen ‘blokkeert’ op de koude 

taart.”

Pascal De Deyne, chef patisserie bij Van Dender: het juiste evenwicht tussen creativiteit en rationele productie.
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Tekst: Mieke Witdouck. Foto’s: Callebaut.

Elias Läderach uit Zwitserland is de winnaar van de World Chocolate Masters 2018. Elias 
overtuigde de jury en neemt een distributiedeal met Harrods mee naar huis. Yoann Laval 
uit Frankrijk en Florent Cheveau uit de Verenigde Staten waren goed voor zilver en brons. 
Jurgen Baert uit België eindigde op een verdienstelijke negende plaats.

JURGEN BAERT KNAP NEGENDE 
OP WK CHOCOLADE 

De World Chocolate Masters in Parijs is uitgegroeid tot een wedstrijd 

van wereldformaat. Het kleine concours waarmee het in 2005 alle-

maal begon, is niet meer te vergelijken met het event van vandaag. De 

formule bleef dezelfde – twintig kandidaten strijden in Parijs om de 

wereldtitel – maar de uitwerking ervan is compleet veranderd.

Een groots chocoladefeest
Op het Salon du Chocolat in Parijs is de stand van Barry Callebaut – 

de organisator van de World Chocolate Masters – uitgegroeid tot een 

echte blikvanger. Op de publieksbeurs staan tienduizenden mensen 

aan te schuiven om de twintig grote sierstukken van de chocolatiers te 

bewonderen. En dan is er natuurlijk de wedstrijd zelf die achteraan – 

afgesloten voor bezoekers - als een geoliede machine de verschillende 

etappes doorloopt. 

Als buitenstaander heb je geen idee hoeveel werk er bij zo’n wereld event 

komt kijken. De kandidaten komen uit  alle hoeken van de wereld in 

Parijs samen. Op de beursvloer moet er een goed uitgeruste ruimte 

voorzien zijn, met al het nodige materiaal en grondstoffen. Een grote 

ploeg medewerkers van Barry Callebaut en freelance chocolatiers leidt 

de wedstrijd in goede banen. Daarnaast is er ook een jury van 27 speci-

alisten van over de hele wereld die alle stukken en creaties beoordelen. 

Presentatrice Virginie Claes brengt samen met enkele chocolatiers-

presentatoren drie dagen lang verslag uit. Een filmploeg zorgt dat het 

evenement via livestreaming op het internet terecht komt. Tot slot 

heeft iedere kandidaat ook een trouwe kern van vrienden en familie-

leden meegebracht die hem of haar tijdens het werk aanmoedigen en 

toejuichen.  Kortom: de World Chocolate Masters is een groots, maar 

ook een gezellig feest dat de chocolade in al zijn aspecten bejubelt. 

Drie dagen, zeven opdrachten
De opdrachten die de chocolatiers van de World Chocolate Masters 

moeten uitvoeren zijn doorheen de jaren ook enigszins veranderd en 

volgen de trends in de chocoladewereld. Op de eerste dag creëren de 

kandidaten een groot sierstuk en een reisgebak. De tweede dag is net 

zo veeleisend, met drie opdrachten die in vier uur klaar moeten zijn: 

een Or Noir in het thema 'Futropolis', een snack-to-go in chocolade 

en een praline. Op de derde dag presenteren de deelnemers een vers ge-

bakje en een kleiner sierstuk. Met die invulling heeft het programma 

meer aandacht voor patisserie en snacks of hapjes met chocolade. 

Ook het Or Noir-thema in het Oir Noir-labo van Barry Callebaut is 

een vrij recente nieuwigheid.

Futropolis
Het centrale thema 'Futropolis' was goed gekozen, want mensen wo-

nen almaar meer in de stad. De finalisten kregen de opdracht om de 

stad van de toekomst uit te beelden. Hoe is het om te eten en te leven 

in die stad? En hoe kan chocolade dat leven opfleuren? De sierstukken 

brachten 'die stad van morgen' tot leven. Voor de Belgische kandidaat 

Jurgen Baert was die toekomst eerder donker. “De zeespiegel stijgt”, 

zegt hij. “Dat lot hangt ons boven het hoofd als we niets veranderen 

aan onze gewoontes. Daarom heb ik een leven onder water uitgebeeld. 

”In de onderwaterstad van Jurgen Baert wonen de mensen in leuke 

huisjes. Een molentje levert energie via de stroming van het water. 

Algen en vissen leveren duurzaam voedsel. “Met dit werk wilde ik een 

punt maken. Maar misschien vonden bepaalde juryleden die visie iets 

te donker? Met mijn 66 punten en tiende plaats ben ik niet helemaal 

tevreden. Ik kreeg vijf strafpunten voor het kleven van mijn visjes. Die 

had ik nochtans geboetseerd. Maar het is een wedstrijd en ik leg mij 

neer bij het oordeel van de jury”, onderstreept Jurgen.

Belgische 'wafel to go'
Op dag twee slaagde een aantal kandidaten er niet in om de drie ge-

vraagde stukken binnen de gevraagde tijdsspanne af te leveren. Jurgen 

Baert bleef wel binnen de tijd. Bovendien scoorde hij veel lof met zijn 

Het grote sierstuk van Jurgen Baert.
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'snack to go' of patisseriehapje. Hij gaf de klassieke Belgische wafel een 

twist. “Op mijn wafel deed ik een beetje parelsuiker, gevuld met Baileys, met 

daaronder een sinaasappel- en gembergelei, gekaramelliseerd sesamzaad en 

gedroogd zeewier. Ik heb ook ghoa cress gebruikt met een smaak van ko-

riander en de karamel gekruid met dashi in plaats van zeezout.” Ook over 

zijn praline was Jurgen best tevreden. “Ik gebruikte witte chocolade, waar-

door je de ganache en de cassis beter proeft. Met donkere chocolade lukt dat 

niet!” Het recept van de praline staat  intussen op de website van Brood & 

Banket Magazine (www.broodenbanket.be).

Zenuwslopende finale
Op de laatste dag bleven er nog tien kandidaten over. Jurgen Baert behoorde 

tot die kopgroep. Het programma was opnieuw zwaar: een vers gebak, waar-

voor de finalisten aan ‘on the spot shopping’ moesten doen en een kleine 

sculptuur. Jurgens stuk lag volledig in de lijn van zijn eerste, grote sierstuk. 

Bij het gebak ging Jurgen vooral voor verse smaken. “Ik ben erg blij met het 

resultaat. Gebak is niet echt mijn ding, ik ben meer een chocolatier. Maar ik 

heb veel geoefend en de kleuren en het effect zijn goed uit de verf gekomen.”

Terecht goud
De World Chocolate Master 2018 is de Zwitser Elias Läderach. Niet alleen 

toonde het werk in al zijn details het vakmanschap van de maker, het ge-

tuigde ook van creativiteit, verfijning en visie. “Gezondheid is steeds belang-

rijker. Ik besteedde daarom speciale aandacht aan het suikergehalte van de 

patisserie”, vertelt Elias Läderach. “Het verse gebak bevatte slechts 4% toe-

gevoegde suikers, wat 60% minder suiker is dan het gemiddelde patisserie-

gebak. Ik gebruikte vers fruit en probeerde het een elegante vorm te geven.” 

Elias’ sierstukken spraken qua elegantie en verfijning alvast voor zich…

Het officiële videoverslag van de World Chocolate Masters vind 

je hier:  https://vimeo.com/wcm2018

De tips van Jurgen Baert voor toekomstige 
Belgian Chocolate Masters
* Omring je met voldoende sponsors, want zo’n 

wedstrijddeelname is heel duur. 
* Probeer van de wedstrijd te genieten, wat ook de 

uitslag is. Het is een eenmalige ervaring. Je hoort 
bij de twintig beste van de wereld en dat op zich is 
al een ongelooflijke prestatie. 

* Accepteer het oordeel van de jury. 
* Je titel van Belgian Chocolate Master opent 

 deuren. Vergeet dat niet! 

RUBY GOLD&
MAAK HET VERSCHIL MET

Recepten & inspiratie: www.callebaut.com/ruby Recepten & inspiratie: www.callebaut.com/gold

C A L L E B AU T ® G O L D : 
O M DAT H ET LE VE N N I ET
K AR AM E L G E N O EG K AN Z IJ N

C A L L E B AU T ® RU BY R B1:
G E BO RE N U IT DE RU BY

CACAOBOON

Jurgen Baert creëerde een klassieke Belgische wafel met 
een twist



Kan ik met de kaart betalen? Het is een vraag die consumenten nauwelijks nog 

hoeven te stellen in de winkel. Natúúrlijk kan je met de kaart betalen. Eric Spapens, 

marketingdirecteur bij Worldline, het bedrijf dat in België elektronische betalingen 

verwerkt, heeft als geen ander zicht op hoe het betaalverkeer evolueert. “Ook voor  

kleine bedragen haalt de consument steeds vaker zijn kaart of smartphone boven”.

INTERVIEW ERIC SPAPENS, MARKETINGDIRECTEUR BIJ WORLDLINE

Wat zijn de laatste trends op het vlak van  
elektronisch betalen?
Eric Spapens: “We merken dat het aantal elektronische be-

talingen jaar na jaar nieuwe records vestigt. In 2017 hebben 

we voor het eerst meer dan 2 miljard transacties verwerkt. 

In 2018 zullen we dat record opnieuw breken. Een tweede 

trend die we opmerken is dat consumenten met de kaart 

of smartphone betalen voor eender welk bedrag. Dit jaar 

steeg het aantal elektronische betalingen voor bedragen tot 

10 euro al met 27%. Voor bedragen tot 5 euro zagen we een 

stijging van 11% ten opzichte van 2017.

 

Willen consumenten ook bij de bakker  
of in de krantenwinkel met de kaart of  
smartphone betalen?
Absoluut, in supermarkten of grote ketens is elektronisch be-

talen ondertussen een evidentie geworden. De laatste jaren 

zien we ook een sterke stijging in de kleinhandel. Zo zijn er 

voor bedragen tot 5 euro 36% meer elektronische transac-

ties in de kleinhandel ten opzichte van 2017. De stijgende po-

pulariteit van elektronische betalingen voor lage bedragen 

vergroot op zijn beurt het potentieel van contactloos beta-

len. Nu al gebeurt 62% van alle contactloze Bancontact-beta-

lingen voor bedragen tot 10 euro. 

Wat is dat juist, dat “contactloos” betalen?
Bij contactloze transacties hoeft een consument zijn kaart of 

smartphone slechts tegen de betaalterminal te tikken. Tot 25 

euro is het zelfs niet nodig om een pincode in te geven. Het 

gebruiksgemak en tijdwinst zullen ervoor zorgen dat deze 

technologie de komende maanden en jaren alleen maar 

aan belang zal winnen. Intussen zijn in ons land al meer dan  

7 miljoen contactloze Bancontact-kaarten in de omloop, een 

aantal dat dagelijks toeneemt. Daarnaast zijn er verschillende 

apps die contactloze betalingen via de smartphone mogelijk 

maken. Denk bijvoorbeeld aan de Belfius- of Bancontact-app.

Sommige handelaars maken zich zorgen over de 
transactiekosten. Bedrijven die met lage of vaste 
prijzen werken zien hun marges krimpen.
Omdat het elektronisch betaalverkeer voor kleine bedragen 

zo exponentieel toeneemt, hebben we op vraag van de han-

delaars de Worldline Packs gelanceerd. Naast een terminal en 

technische ondersteuning zijn alle transacties* tot vijf euro in 

de Packs volledig gratis. Vooral voor kleinhandelaars die met 

lage of vaste prijzen werken is zo’n Pack uitermate voordelig. 

Denk maar aan dagbladhandelaars of broodjeszaken. 

Bedragen tot 10 euro maken ondertussen 25% uit van alle 

elektronische betalingen. Handelaars hebben er dus alle be-

lang bij om elektronisch betalen aan te moedigen. Consu-

menten verwachten vandaag altijd en overal met de kaart 

of de smartphone te kunnen betalen, ook voor kleine aanko-

pen zoals een brood bij de bakker of een pint in je stamcafé.

Meer info over de Packs van Worldline vind je hier: 

worldlinepacks.be/nl

“Ook kleinhandelaars  
hebben alle belang bij 
elektronisch betalen”

“

”

Transacties tot 5 euro zijn 
volledig gratis in onze Packs

* Beperkt tot 2000 Bancontact transacties per maand.



Elektronisch betalen zit in de lift, zeker voor kleine bedragen. Worldline kent een groei van maar 

liefst 32% voor betalingen met Bancontact voor kleine bedragen. Om deze betalingen nog meer te 

stimuleren, bieden wij onze klanten met een Worldline Pack* gratis Bancontact transacties voor 

bedragen tot en met 5 euro**. En dit elke maand opnieuw. Straf hé?

transacties tot 5 euro
GRATIS

* Klanten die over een Compact, Complete of Comfort Pack beschikken.

** Beperkt tot 2000 Bancontact transacties per maand.

Interesse? Contacteer ons voor dit exclusief aanbod: 

078 055 026 (ma-vr, 9-17 u.)

campaigns-belgium@worldline.com

worldlinepacks.be/nl
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Tekst en foto’s: Bureau 44.

Nieuwe trend in Parijs: onbeschroomd genieten van high tea in 
een chique hotel als het Shangri-La.

De beroepsvereniging Passion Pâtisserie zorgt voor een levendige dynamiek door op 
geregelde tijdstippen bijeenkomsten te organiseren. De vereniging brengt vaklui samen 
rond gedeelde waarden als kennisoverdracht, passie voor het vak, kwaliteitsonderzoek 
naar grondstoffen, creativiteit en oog voor detail. Brood & Banket woonde samen met 
Passion Pâtisserie een bijzonder netwerkevenement bij in Parijs.

PASSIE VOOR PATISSERIE IN PARIJS

Een selecte groep van Belgische patissiers trok op uitnodiging 

van de Franse chocoladeproducent Valrhona naar Parijs voor een 

soirée networking. De ruime opkomst aan Franse en Belgische 

klanten bewijst dat Valrhona met haar initiatief de vinger aan de 

pols heeft. Bedrijven gaan almaar vaker op zoek naar originele 

beleefmomenten. Geen klassieke demonstratie, proeverij, semi-

narie of verkooppraatje, maar een moment met ontdekkingen en 

ontmoetingen met de iconen van de patisserie, zoals Pierre Hermé, 

Patrick Roger, Christophe Michalak en Fréderic Bau, om er maar 

enkele te noemen.

De bijeenkomst in Parijs stond in het teken van kunst in de gas-

tronomie. De vrienden van Frederic Bau verlegden hun grenzen en 

lieten zich inspireren door allerhande kunstenaars, binnenhuis-

architecten, designers en modeontwerpers: van Christo tot Van 

Gogh en Mondriaan. Als spin-off van de chocoladekunstgalerij, 

werd er voor de partners van Valrhona – de Cercle V – een crea-

tief dossiertje voorgesteld met commercieel haalbare desserten 

en gebakjes. Het zijn recepten, technieken en decoraties die hun 

inspiratie halen uit street art, literatuur, fashion, sculpturen, de 

schilderkunst, enzovoort. De making of van de inspirerende recep-

ten gaf een ruime inkijk in het gebruik van mood boards en andere 

tips en tricks die de inspiratie aanwakkeren. 

Innovatieve chocolade
Spelen en freewheelen met chocolade brengt grenzen in zicht – of 

leidt net tot nieuwe horizonten. Valrhona zet de komende jaren in 

op twee golven, zo blijkt. Centraal staan dubbel gefermenteerde 

chocolades, waarbij de producent rauwe fruitpuree of vers sap 

aan de cacaobonen toevoegt, om daarna de fermentatie voor een 

tweede maal te activeren. Na jaren van testen resulteerde dat in een 

donkere chocolade met een elegante smaak van passievruchten en 

een melkchocolade met een harmonieuze smaak van bananen en 

mout. Het zijn complexe smaken die de gepassioneerde chocoholic 

zullen boeien en die sommige chocolatiers net dat extraatje bieden 

bij een exclusieve creatie.

Voor de patissier zijn die chocolades te subtiel om te verwerken 

in mousses, crèmes of vullingen. Daarom ontwikkelde Valrhona 

voor die categorie een aantal fruitcouvertures. Geen witte choco-

lade met een fruitsmaakje, maar cacaoboter met (gevriesdroogd) 

fruit en suiker. Het was zonder meer indrukwekkend om met de 

couvertures aan de slag te gaan in het atelier. Een fruitige ganache 

‘monté’ zonder gelatine was tot voor kort bijna niet realiseerbaar. 

Vandaag lukt dat wel. Met de fruitcouvertures uit de lijn Inspira-

tion – aardbei, amandel, framboos, yuzu en passievrucht – maak je 

smakelijke en gladde crémeux en ganaches. Bijkomende voordelen 

zijn de verlengde houdbaarheid en verminderde kristallisatie van 

de mousses wanneer je via diepvries werkt.

De trends van morgen
Een bezoek aan Parijs is niet compleet zonder bezoek aan de 

beste patissiers van de stad. Er gaat geen maand voorbij zonder 

nieuwigheid in de culinaire hoofdstad. De zoveelste renovatie van 

Fauchon,  Café Pouchkine op Place de la Madeleine, L'Occitane en 

Pierre Hermé op de Champs-Elysées, noem maar wat. Maar nog 

meer dan vroeger zie je een verzameling van iconische patissiers 

met hun assortiment in luxewarenhuizen als Printemps en Gal-

leries Lafayette. Onder één dak vind je er de collecties van Pierre 

Hermé, Dallayou, L’Eclair de Génie, Oaki, enzovoort. Wil je als 

vakman (m/v) weten welke smaaktrends het volgende seizoen op 

ons afkomen? Dan moet je in Parijs zijn. Tip: bezoek de counter 
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Passion Pâtisserie
De vakvereniging bestaat tien jaar. Ze is in 2008 opgericht door wijlen 
 Jacques Rouard en Jean-Yves Wilmot. Passion Pâtisserie groepeert een gezel-
schap Waalse en Brusselse patissiers en chocolatiers die hun handtekening 
hebben gezet onder een charter waarin ze hun gedeelde waarden beschrij-
ven: kennisoverdracht, passie voor het vak, het gebruik van kwaliteitsgrond-
stoffen, oog voor detail en esthetiek. Tegelijk zet de vereniging de deur open 
voor nieuwe, jonge leden. Dat blijft tot vandaag één van de belangrijkste 
 pijlers van de club. 

Eerder dit jaar nam Raphaël Giot het roer over als voorzitter. Hij zette meteen 
de toon voor de toekomst met een bezoek aan Jean-Philippe Darcis tijdens de 
internationale passage van Relais & Dessert in België, met een trendtour door-
heen Brussel en met de chocoladesoirée in Parijs, gekoppeld aan een bezoek 
aan het hotel Shangri-La. 

De huidige ledenlijst van Passion Pâtisserie oogt bepaald indrukwekkend: 
Jean-Philippe Darcis, Jean-Yves Wilmot, Sebastien Stouvenaker, Dany  Gerlache, 
Thierry Wynants, Sebastien Minne, Renauld Arnould, Raphaël Giot, Alain 
 Goffaux, Frederic Rolland, Dimitri Salmon, Serge Alexandre, David Laurent, 
 Philippe Rhéau, Florence Fernemont, Didier Smeets, Bruno Van  Vaerenbergh, 
François Galtier, Joël Kasperek, Fabrice Debroux en Johnny Lecire.

In de vorige editie van Brood & Banket presenteerde Renauld Arnould een 
inspirerend eindejaarrecept. Elders in deze editie brengen we een uitgebreide 
reportage met de vakman uit Saint-Hubert. 

www.facebook.com/PassionPatisserie

van Christophe Michalak in warenhuis 

Printemps (op de zevende etage) of proef 

de flan van Yann Couvreur in La Maison 

Le Gourmet, op de gelijkvloerse verdie-

ping van Galeries Lafayette.

En wat denk je van een decadente bena-

dering van Parijs? Foodies raden je aan 

om in minstens één van de palaces – de 

hotels met meer dan vijf sterren – een 

high tea te reserveren. Misschien wel 

het enige echte culinaire erfgoed dat 

Groot-Brittannië ons ooit schonk: de 

afternoon tea! Het gaat om drie kleine 

gangen op drie dienblaadjes of plateau-

tjes in een zilveren houder. Hartige sand-

wiches (finger food, eigenlijk), scones 

met geklopte crème fraîche en jam, en 

uiteraard patisserie en makarons van 

topniveau. Sommige hotels pakken 

uit met een 100% vegan high tea op de 

kaart. Shangri-La in Parijs en Claridges 

in London zetten de trend. Zonder hier 

een oordeel te willen vellen, moeten we 

de evolutie ook zien als een commerciële 

geste naar een doelgroep die op ander 

luxueuze plekken zijn gading niet langer 

vindt. 



Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Die uitdrukking is bijzonder goed van 
toepassing op Bruut. Op korte tijd maakte de bakkerij van Jonas Van Maercke en 
Audrey Talloen naam in De Haan. Hein tekende samen met het jonge koppel het 
atelier uit en begeleidde de installatie en opstart.

De naam Bruut dekt een dubbele lading. Het is de manier waarop 

Gentenaar Jonas het woord ‘brood’ uitspreekt. Maar even goed 

verwijst de naam naar het Nederlandse woord ‘bruut’, dat duidt 

op het authentieke, eerlijke en ongekunstelde karakter van de pro-

ducten die uit het atelier komen. Dat dat atelier er vandaag staat, 

is op zich een klein mirakel. Hoewel. “Mijn hele familie is actief in 

de horeca”, vertelt Audrey. “Het lag voor de hand dat ik vroeg of 

laat een eigen zaak zou beginnen.” Audrey en Jonas leerden elkaar 

kennen in bakkerijschool Tweebruggen in Gent. Na zijn opleiding 

ging Jonas aan de slag bij DeMaré in Knokke. Acht jaar later be-

sloot hij om samen met Audrey dan toch de stap te zetten naar een 

eigen bakkerij.

Van woonhuis naar bakkerij
Jonas en Audrey realiseerden hun plannen in een mooi pand, vlak-

bij het centrum van De Haan. Dat was geen toeval. “De Belgische 

kust heeft een rijke traditie van sterke, ambachtelijke bakkers en 

patissiers”, zegt Audrey. “Net daarom zijn we in De Haan neerge-

streken. Hier was ruimte voor wat wij met onze zaak nastreven.” 

Op korte tijd bouwden ze het woonhuis om tot een bakkerij met 

atelier. “Het verplichtte ons heel goed na te denken over hoe we de 

inrichting van winkel en atelier zouden aanpakken”, zegt Jonas. 

“Tegelijk hadden we het voordeel dat we geen rekening moest 

houden met de keuzes van een vorige eigenaar.” 

Al snel riep het jonge bakkerskoppel de hulp in van Hein. Samen 

tekenden ze de optimale inrichting en installatie uit. “We richten 

ons op de bewuste klant”, zegt Jonas. “Ik gebruik geen verbete-

raars, werk alleen op ambachtelijke en natuurlijke wijze, onder 

meer veel met mijn eigen desem.” Bovenal werkt Jonas op een 

fl exibele manier, in nauw overleg met Audrey die in de winkel voor 

de bediening van de klanten instaat. Het stokbrood van Bruut is 

intussen uitgegroeid tot één van de succesproducten van de zaak. 

In het aanbod bevinden zich verder onder meer diverse broodsoor-

ten, zelfgemaakte croissants en boterkoeken, drooggebak en een 

assortiment taarten met seizoensfruit.

Twee pijlers
Het productieproces van Bruut steunt op twee essentiële elemen-

ten: Hein Flexbaker-UV en Hein Electro. De Flexbaker-UV is een 

opslagcel die de bakker toelaat een voorgebakken broodassorti-

ment makkelijk zeven tot tien dagen onder perfect gecontroleerde 

omstandigheden te bewaren. De opslagcel beschikt over een vocht-

regelingssysteem dat uitdroging voorkomt. De ingebouwde UV-

lampen zorgen ervoor dat schimmel geen kans krijgt. De Electro is 

een elektrische vloeroven die uitblinkt in fl exibiliteit.

De twee machines spelen perfect in op de ambachtelijke werkwijze 

die Jonas hanteert. Het deeg krijgt alle tijd om te rijzen en te rij-

pen. Daarna staat de Flexbaker-UV in voor de perfecte bewaring. 

De voorraad uit de Flexbaker-UV biedt Jonas een veel hogere graad 

van fl exibiliteit en laat hem toe een stuk rationeler te werken. 

Tegelijk ondersteunt de Flexbaker-UV Jonas bij het werken met 

gekoelde degen: de trage, lange rijs zonder verkorsting staat garant 

voor superieure aroma’s, texturen en smaken. 

Flexibel inzetbare oven
Jonas bakt vervolgens de benodigde hoeveelheden af in functie van 

de behoeften van de winkel. “Een kleine hoeveelheid extra afbak-

ken, is nooit een probleem”, vertelt hij. “Enerzijds zijn er deegstuk-

ken op voorraad in de Flexbaker-UV, anderzijds laat de Electro 

toe om heel snel en effi ciënt extra brood af te bakken.” De Electro 

is een vloeroven met vier vloeren waarvan de temperatuur telkens 

apart instelbaar is. Pittig detail: het atelier biedt niet de ruimte om 

BRUUT
COMBINEERT AMBACHT MET MODERNE TECHNIEK 



VAN HEIN

met ovenwagens te werken. Daarom stelde Hein 

een inschiettapijt voor. Op zes minuten tijd is de 

volledige capaciteit in- of uitgeovend. 

Trouwens: Hein levert hier het bewijs dat ook 

een elektrische oven energiezuinig kan zijn. Het 

geheim schuilt in de gebruikte weerstand. Die 

beschikt over een speciale keramische mantel die 

de warmte optimaal buffert. Daardoor koelt de 

weerstand minder snel af en verspreidt ze de gepro-

duceerde warmte veel effi ciënter. Het resultaat is 

een energiebesparing van 25 procent. 

Proefdraaien
In het atelier installeerde Hein verder nog een 

diepvries van het type Freezelux en een remrijskast 

van het type Toplux. De Freezelux is voorzien van 

een air booster: een snelvriesstation dat in de vries-

cel is ingebouwd en dat de producten heel snel tot 

in de kern bevriest. Zo ontstaan geen grote ijskris-

tallen en is er minder beschadiging aan het gluten-

netwerk en de gistcellen. De frequentiegestuurde 

luchtstroom in de diepvries vermijdt bovendien de 

zogenaamde vriesbrand, waarbij de korst bij het 

bakken rood kleurt. “Hein heeft niet alleen het 

hele atelier mee met ons uitgetekend, maar stond 

Hein Ovens & Koeltechniek

B&B  publi

ons ook bij tijdens de opstart”, vertelt Jonas. “Die periode van proefdraaien – nog 

voor de winkel openging – liet ons toe om het hele proces tot in de puntjes te 

fi netunen.” 

Voor Hein vormde Bruut alvast geen alledaags project. De enige mogelijkheid 

om de toestellen op hun plaats te krijgen, was ze met een gigantische kraan over 

het huis te tillen... Het hield Jonas en Audrey alvast niet tegen. “We horen zo 

vaak verhalen over hoe het ambacht verdwijnt”, zegt Audrey. “Dat is heel jammer. 

Daarom doen we nog meer ons best om te bewijzen dat het wel degelijk mogelijk 

is om als jonge starters een mooie zaak uit te bouwen.”

www.bakkerijbruut.be

Meer info: Rue du Kiem 102

8030 Strassen (Luxemburg)

www.hein.lu

Ludovic Deblauwe (West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant)

T. 0471-596 450

Paul Geens (Antwerpen, Limburg, 

Vlaams-Brabant)

T. 0477-462 369
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dossier

Bladerdeeg vormt een onmiskenbaar basisproduct voor de artisanale bakker. Het bepaalt 
mee de kwaliteit van je croissants, koffiekoeken, confituurtaartjes en zoveel meer. Het 
mengen, kneden en rusten van het deeg is een intensieve en nauwkeurige taak die je 
zelf kunt uitvoeren, of het is een stap die je met behulp van kant-en-klare degen kunt 
overslaan. De keuze tussen beide mogelijkheden hangt van diverse factoren af.

Het boek ‘Viennoiserie zonder grenzen’ van Guido Devillé – nu al 

een bestseller in bakkerskringen – onderstreept de eindeloze toe-

passingsmogelijkheden van (gerezen) bladerdeeg. Het naslagwerk 

illustreert eveneens dat bladerdeeg van uitstekende kwaliteit enige 

tijd, kunde en kennis vereist en dat je best niet halfslachtig te werk 

gaat. Elke bakker moet dus de afweging maken tussen het beschik-

bare personeel, de voorziene tijd en het concurrentieel voordeel dat 

huisgemaakt bladerdeeg hem oplevert. Blijkt het interessanter om 

het onderscheidende vermogen elders te zoeken, dan biedt kant-

en-klaar bladerdeeg een bruikbaar en kwalitatief alternatief. Het is 

een keuze die in Nederland al lange tijd is ingeburgerd en die ook 

de Belgische bakker almaar vaker maakt. 

Neem de proef op de som
In het ideale scenario maak je als bakker alles zelf. Rationele 

overwegingen plaatsen veel vaklui na verloop van tijd voor een 

dilemma: investeren in extra personeel of de werkdruk net verlagen 

met behulp van halffabricaten. Bladerdeeg is zo’n basiscomponent 

die je in die overweging kunt meenemen. Het kneed- en toerproces 

is behoorlijk tijdsintensief. Bladerdeeg geldt bovendien niet als het 

gemakkelijkste product om een constante kwaliteit te verzekeren. 

Een nieuwe oogst resulteert in andere bloem, wat het eindresultaat 

kan beïnvloeden. Ervaren medewerkers weten daar perfect op in te 

spelen, waar dat voor een jonge kracht vaak moeilijker ligt. Om na 

te gaan of gebruiksklaar bladerdeeg voor een toegevoegde waarde 

zorgt, doe je er goed aan om in eerste instantie een beperkte hoe-

veelheid aan te kopen om piekmomenten op te vangen. Stel je vast 

dat het zowel op het vlak van de verwerking als de kwaliteit van het 

eindproduct een meerwaarde biedt, dan kan je dat gamma alsnog 

uitdiepen.

Gebruiksklaar = niet creatief?
Eén van de meest hardnekkige vooroordelen die de bakker koestert 

ten opzichte van halffabricaten is dat van de eenheidsworst. De 

vakman vreest dat hij zich niet langer kan onderscheiden en exact 

dezelfde producten zal aanbieden als zijn collega om de hoek. Een 

misvatting, zo blijkt. Kant-en-klaar bladerdeeg laat nog voldoende 

ruimte voor creativiteit. De bakker kan het deeg voor verwerking 

bijvoorbeeld nog een extra toer geven. Leveranciers van gebruiks-

klaar bladerdeeg bieden bovendien verschillende variëteiten aan, 

waardoor je zelf kunt nagaan welk deeg het beste past bij jouw 

gamma koffiekoeken. 

BLADERDEEG 
ZELF MAKEN OF AANKOPEN?  
EEN VRAAG MET VERSCHILLENDE LAGEN

Gerezen bladerdeeg vormt de basis van een heerlijk worsten-
broodje.

Bladerdeeg maakt een veelheid aan koffiekoeken mogelijk.

Kant-en-klaar of huisgemaakt? De bakker zet best alle 
 argumenten op een rijtje.



Bladerdeegplakken  
voor zoete en hartige 

bereidingen

www.vandemoortele.com •  /vandemoorteleprofessional

DIEPGEVROREN BL ADERDEEG VAN VANDEMOORTELE …

Waarom? Daarom !

• Je gebruikt een product met constante kwaliteit

• Je sluit een erg arbeidsintensieve activiteit uit

• Je hebt het product steeds achter de hand in je vriezer  

= meer flexibiliteit

• Je hebt gewoon meer tijd voor eigen creativiteit 

• Het bladerdeeg is reeds handig voorbebloemd

• Je werkt kostenefficiënter en maakt meer winst

Welk bladerdeegtype kiezen?

Dit is sowieso gedeeltelijk volgens de persoonlijke 
voorkeur. Hou je van een botersmaak, dan is de B51 

misschien de meest voor de hand liggende keuze. Bij 

een klein eindproduct mag de botersmaak prominenter 

aanwezig zijn. Terwijl je met een margarineplak meer 

focus kan houden op de vulling. In een warme keuken 

speelt de gemakkelijke verwerkingsgraad van een 

margarineplak ook een rol.
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Probeer nu de 
Donut Popping Candy

Een unieke knetterende 
smaaksensatie!

Interesse?  
InfoBE@llbg.com - 053 60 78 69

NIEUW

2104424

Vorm en vulling als signatuur
De inventieve bakker maakt uiteraard ook het verschil met zijn 

vormen en vullingen. Een blik op de presentatietafels van wedstrij-

den als het Belgisch kampioenschap bakkerij of de recente Best of 

Mondial du Pain leert ons dat je echt alle richtingen uit kan. De 

prestigekoek die Bart Schelstraete en Joran Defossez presenteerden 

op Best of Mondial du Pain bevatte bijvoorbeeld een chocolade-

vulling met een infuus van dragon, frambozenconfituur en 

crumble. Het toont aan hoe de patisserietoonbank voor de nodige 

inspiratie zorgt. Met eigen vullingen druk je sowieso je stempel, 

ongeacht of je het bladerdeeg nu al dan niet hebt aangekocht.

Flexibiliteit en verwerkbaarheid
De constante kwaliteit spreekt in het voordeel van gebruiksklaar 

deeg. De bakker beschikt altijd over hetzelfde product, ongeacht 

de temperatuur in het atelier. Hij hoeft dus niet te vrezen voor een 

te slap deeg op hete dagen en hij hoeft zijn kneedproces niet aan te 

passen wanneer de vrieskou om de hoek loert. Fabrikanten brengen 

ook croissantdeeg op de markt dat na verwerking nog een keertje 

in de vriezer kan, zonder enig verlies van volume, geur, smaak of 

werking. Dat betekent dat de bakker zijn producten in één bewe-

ging kan vormen en voorbereiden, om die op een later tijdstip te 

ontdooien, te laten rijzen en af te bakken. Op die manier wint de 

bakker meteen ook aan flexibiliteit.

Hoe kies je de geknipte leverancier?
Alles staat of valt uiteraard met de kwaliteit van het bladerdeeg. 

Onder meer het gebruik van echte boter, de bladering, smaak, 

verwerkbaarheid, korst en structuur spelen een belangrijke rol. 

De bakker kan die parameters enkel ervaren wanneer hij er zelf 

mee aan de slag gaat. Wees gerust kritisch en schakel eventueel 

een proefpanel van familieleden en vrienden in. Aangezien de 

keuze voor kant-en-klaar bladerdeeg een grote impact heeft op de 

werking van de bakkerij, hoort een leverancier je met kennis van 

zaken te adviseren. Hij lijst graag samen met jou de belangrijke 

aandachtspunten op en vertelt je alles over de verwerking van 

het bladerdeeg, welke producten je best met een bepaalde variant 

maakt, enzovoort. 

Nog een belangrijk aspect zijn de toepassingsmogelijkheden. Die 

zijn bij voorkeur zo ruim als mogelijk, zodat je zo veel mogelijk 

keuzevrijheid geniet. Van worstenbroodjes, over chocoladekoeken 

en appelflappen, tot croissants en tompoezen. Leveranciers bieden 

de vakman alle handvaten voor een snelle deegverwerking. Het is 

aan de bakker om zelf te kiezen hoe ver hij meestapt in dat verhaal 

en om de juiste balans te vinden tussen ambachtelijke kwaliteit 

en authenticiteit enerzijds, en de economische wetmatigheden van 

rendabele productie anderzijds. 

Door te spelen met vormen en vullingen creëer je een eigen 
 signatuur.
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Worstenbroodjes met gerezen bladerdeeg

La Boulangerie is het geesteskind van Frank Vandewalle en echtgenote 

 Martine. Ze runden vijftien jaar lang een bakkerij in Brasschaat, waarna 

Frank diverse projecten opstartte voor grote bedrijven. Het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan, blijkt eens te meer, want sinds augustus 2017 runt 

het koppel opnieuw een ambachtelijke bakkerij. La Boulangerie gaat terug 

naar de essentie. Dat merk je onder meer aan de populaire desembroden. 

Als bakkerij in Groot-Antwerpen kunnen worstenbroodjes er uiteraard niet 

ontbreken. “Ik contacteerde Van der Pol omdat het gerezen bladerdeeg van 

mijn vorige leverancier me geen bevredigende resultaten bood”, blikt Frank 

Vandewalle terug. “Ik maak zoveel als mogelijk zelf, maar wat ik aankoop 

moet aansluiten bij de kwaliteitsvisie die ik hanteer.” 

“Na een eerste testproductie wist ik dat het Van der Pol gerezen bladerdeeg 

een meerwaarde biedt. Dat de producent met echte roomboter werkt, proef 

je meteen.” Frank beschouwt het als een bijkomend voordeel dat hij het deeg 

na ontdooiing en verwerking opnieuw kan invriezen, zonder verlies van geur, 

smaak of werking. “We bakken een deel meteen af en bewaren de rest voor 

de volgende dagen of om snel in te spelen op een stijgende vraag.” Het deeg 

biedt volgens de minzame bakker het ideale volume, wat het aandeel van het 

gebladerde broodje en de worst mooi in evenwicht houdt. “Worstenbroodjes 

vragen omwille van de voedselveiligheid om een gekoelde bewaring. Dat kan 

dankzij Van der Pol zonder verslapping van het deeg”, besluit Frank.

VAN DER POL BLADERDEEG
HANDIG, SNEL EN ZEER SMAAKVOL

Gebladerde koeken en croissants 
Bakkerij Bollen telt twee vestigingen in Riemst, vlakbij de Nederlandse 

grens. Stefaan, echtgenote Sabine en zoon Cederic presenteren er onder 

meer een ruim assortiment koffiekoeken en drooggebak. “Als kleine, 

lokale bakkerij moet je rationeel te werk gaan”, legt Stefaan uit. “Het 

Van der Pol bladerdeeg vormt in dat opzicht een ideale oplossing. Het 

bespaart ons tijd en moeite, terwijl we de klant toch mooie producten 

kunnen aanbieden.” De Limburgse bakker becijfert dat het bladerdeeg 

het productieproces van 

zijn koeken al snel twee 

tot drie uur per week 

verkort. “We winnen aan 

flexibiliteit aangezien 

het deeg altijd in de 

diepvries beschikbaar 

is”, gaat de bakker ver-

der. “Onze eigen vulling 

of aparte vorm geeft de 

producten een eigen sig-

natuur.” Bakkerij Bollen 

vervaardigt haar crois-

sants met het gerezen 

bladerdeeg. “Het is ge-

makkelijk verwerkbaar 

en ik ben bijzonder tevre-

den over de kwaliteit, de 

dikte, het uitzicht en de 

structuur. De croissants vallen ook sterk in de smaak bij onze klanten 

– en laat dat uiteraard het allerbelangrijkste criterium voor ons zijn!” 

Dat Van der Pol kant-en-klare bladerdeeg het 

productieproces van de bakker verlicht, kan 

iedereen onderschrijven. Voor een antwoord 

op de vraag wat de consument vindt van de 

smaak en structuur van de koeken, croissants 

en worstenbroodjes die je ermee vervaardigt, 

vertrouwt de bladerdeegfabrikant graag op het 

oordeel van zijn klanten. Wij legden ons oor 

te luister bij La Boulangerie in Brasschaat en 

Bakkerij Bollen uit Riemst. 

Benieuwd naar de producten en inspirerende recepten met 

bladerdeeg van Van der Pol? 

Bezoek www.vdpol.nl of contacteer 

Paul Huys via huys@vdpol.nl of T. +31 6-13 63 42 95.



Het dresseren met de spuitzak van bvb. éclairs, macarons of boterdesserts is
een intensieve bezigheid en vergt vooral vakmanschap als men gelijke produc-
ten wil hebben. De Omega depositor van MONO kan dit spuitwerk voor u doen
in een fractie van de normale tijd die men ervoor nodig heeft en de verkregen produc-
ten zijn gegarandeerd gelijk van vorm en grootte. Via een eenvoudige programmering
en visualisatie op het kleurenscherm kunnen een veelvoud van producten gerealiseerd
worden met méringue, biscuit, biscuit-vanille, javanais, misérable enz. 
Deze machine is ideaal voor de artisanale en groot-ambachtelijke bakkerij waar
men vooral de tijdsbesparing, het gebruiksgemak en de flexibiliteit zal waarderen.
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Godderis bvba
Heerweg 18 9810 Eke-Nazareth
Tel. 09 385 87 87 - GSM 0475 65 87 87 - Fax 09 385 87 07
www.godderis.com - info@godderis.com 

vanaf
370 €/maand*

Uw vertegenwoordigers
Steegmans Marc 0477/74 01 82

Allegaert Gregory 0473/95 77 08

KOMPLET Benelux

info@kompletbenelux.com
www.kompletbenelux.com

KOMPLET AMANDELCREME

KOMPLET DAP
Vulling voor alle gebak op basis 

van amandelen

 

KOMPLET AMANDELCREME
„PUUR AMANDELVULLING“ van 

de hoogste kwaliteit daar verrijkt 

met amandelen

KOMPLET DAP

Stel aan uw klanten het overheerlijke 
Driekoningengebak met amandelen voor.

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E

Noordlaan 21

B-8520 Kuurne

T +32 56 36 11 70

 info@bossuytshopinteriors.be

Follow us on:

Bakkerij Cupers, Hasselt



www.bongard.fr - bongard@bongard.fr

(*) De vermelde prijs omvat 1 jaar fabrieksgarantie + 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid
inbegrepen (met uitzondering van breuk, verkeerd gebruik, vandalisme en natuurrampen).

HANSSENS BAKE & FOOD CRISTAEL MAISON RORIVE

VERBEKE 

Uw Bongard verdeler 

KERST 
PROMOTIE

KERST 
PROMOTIE

KERST 
PROMOTIE

VAN 3 DECEMBER 2018 
TOT 20 JANUARI 2019

SPIRAALKNEDER

SPIRAL EVO 150 E 
VAN 4 TOT 100 KG DEEG

PLANEETMENGER

SATURNE 3 E 
40 LITER KUIP

UITROLTAFEL

RHEA 600 L 
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Elders in deze editie presenteert Jérôme Chaucesse het recept van 

een creatie met chocolademousse en hazelnootdacquoise. Het 

vormde de meest in het oog springende taart van zijn demon-

stratie bij VABA Sint-Aubertuscentrum in Brugge. Gedurende de 

demo had Jérôme zich al duidelijk geprofileerd als iemand die heel 

secuur en met bijzonder oog voor detail aan het werk gaat. Dat 

heeft uiteraard alles te maken met zijn achtergrond als patissier bij 

diverse topzaken in Frankrijk. Het is een houding die hem zonder 

twijfel ook heeft geholpen bij het behalen van de titel van Meilleur 

Ouvrier de France.

Opvallend moment tijdens de demo: zelfs wanneer Jérôme de afge-

werkte taart in punten versnijdt, doet hij dat bijzonder doordacht. 

Wanneer hij de taart in porties wil verdelen, is het interieur nog 

gedeeltelijk bevroren. Veel bakkers grijpen op zo’n moment naar 

HOE SNIJ JE HET 
PERFECTE STUK TAART?

Het is al langer een trend: de klant koopt voor zijn gasten niet één complete taart, maar 
verkiest stukken uit verschillende creaties. Hoe zorg je daarbij voor perfect gesneden 
punten taart?

24

Tekst: Dries Van Damme. Foto’s: Marc Masschelein.

Jérôme Chaucesse tijdens zijn demonstratie 
voor VABA Sint-Aubertuscentrum: geen 
gemors met heet water.

een mes en een maatbeker heet water. “Doe ik nooit”, zegt Jérôme 

Chaucesse. “Je kunt niet vermijden dat je morst. Hoe voorzichtig je 

ook bent, er vallen altijd wel enkele druppels water op het gebak.” 

Voor Jérôme is dat risico te groot. Hij geeft de voorkeur aan de 

bunsenbrander.

“Ik verhit het mes en snijd de taart aan”, legt hij uit. “Na iedere 

snede veeg ik het mes schoon met een stuk papier en haal ik het 

lemmet opnieuw door de vlam.” Het is een methode die wat extra 

werk vraagt, maar die wel een perfecte presentatie garandeert. 

Bijkomend voordeel: de vlam doodt alle ongewenste organismen 

en draagt zo dus ook bij aan de hygiëne. “De echte test zit natuur-

lijk in het proeven van de taart”, besluit Jérôme, “maar het oog wil 

ook wat. De presentatie verleidt de klant, de smaak bevestigt zijn 

keuze.”
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Tekst: Dries Van Damme. Foto’s: Debic / Marc Masschelein

Noisette exotique (voor 3 taarten van 8 personen of 12 individuele gebakjes)

Hazelnootdacquoise
500 g amandelpoeder 50% extra (Ranson), 1000 g 
hazel nootpoeder 50%, 200 g bloem, 900 g eiwit, 
240 g  suiker

Klop het eiwit op met de suiker. Meng en zeef de 
droge grondstoffen. Meng ze onder het eiwit. Strijk 
uit op bakpapier. Bak op 210 °C.

Amandel-citroencrumble
160 g bloem, 133 g amandelpoeder 100%, 133 g 
suiker, 120 g boter (Debic Cake Gold), 1,3 g fl eur de 
sel, 1,4 g citroenzeste

Meng de ingrediënten. Meng de bloem als laatste 
kort onder de massa. Plaats in de koelkast. Rol uit op 
3 mm. Steek cirkels uit en bak ze op een siliconenmat 
op 170 °C.

Yuzucrémeux (15 g per portie)
124 g dooier, 124 g suiker, 2,3 g gelatinepoeder (At-
las), 12 g water, 186 g boter (Debic Crème), 
100 g yuzupuree (Les Vergers Boiron)

Kook de puree met de suiker. Voeg de dooiers toe 
en roer af tot 85 °C. Neem van het vuur en voeg de 
geweekte gelatine toe. Laat afkoelen tot 40 °C en mix 
de boter door de crémeux.

Sinaasappel-passiecompote
(10 g per portie), 132 g vruchtvlees van verse sinaasap-
pel, 15 g sinaasappellikeur (Cointreau), 88 g suiker, 
22 g suiker, 73 g passievruchtenpuree, 4,4 g pectine, 
1,8 g citroenzuur, 2,2 g fi jne sinaasrasp, 3,7 g gelati-
nepoeder, 18 g water

Mix het vruchtvlees en breng aan de kook met 
88 g suiker, de puree, de zeste en de likeur. Voeg 
22 g suiker en de pectine toe. Laat koken tot 
105 °C. Neem van het vuur en voeg het citroenzuur 
toe. Meng er de gelatine onder.

Hazelnootpralinémousse(20 g per portie)
195 g hazelnootpraliné 60% (Callebaut), 100 g melk, 
7,2 g gelatinepoeder, 36 g water, 360 g room 35%, 
22 g suiker, 0,4 g zout

Verwarm de melk met het zout tot 50 °C. Meng en 

mix de praliné. Meng er de gelatine onder. Spatel er 
de halfopgeklopte room onder.

Jocondebiscuit 60 x 40 cm
135 g amandelpoeder, 60 g bloemsuiker, 225 g ei, 
45 g   bloem, 135 g eiwit, 90 g suiker, 70 g boter 
(Debic Cake Gold), 35 g maïsolie

Klop het amandelpoeder, de bloemsuiker en de 
eieren op. Meng de gesmolten boter met de maïsolie 
en spatel er de gezeefde bloem onder. Meng de massa 
met de opgeklopte eieren. Strijk uit op een bakplaat 
op 5 mm en bak 7 minuten op 220 °C.

Zachte botercrème (15 g per portie)
98 g melk, 66 g room 35%, 66 g dooiers, 135 g choco-
lade 40,7% (Callebaut), 5 g gelatinepoeder, 25 g water, 
147 g room 35%

Roer de melk, room en dooiers af op 85 °C. Giet op 
de chocolade en de geweekte gelatine en mix tot een 
gladde massa. Laat afkoelen tot 28 °C en meng er de 
halfopgeklopte room onder.

Passie-mangomousse (35 g per portie)
151 g eiwit, 212 g suiker, 61 g water, 14 g gelatine-
poeder, 70 g water, 227 g passievruchtenpuree, 
76 g mangopuree, 455 g room 35%

Maak Italiaanse meringue met het eiwit, de suiker 
en het water. Klop het eiwit op en voeg de geweekte 
gelatine toe. Voeg de passiepuree toe en klop verder 
op tot 30 °C. Spatel de mangopuree kort onder de 
opgeklopte room en voeg tot aan de meringue.

Montage
Interieur: Vul een ring met laagjes yuzycrémeux, 
sinaasappel-passiecompote en hazelnootpraliné-
mousse en sluit af met jocondebiscuit.

Exterieur: Bekleed een ring met amandel-citroen-
crumble en breng een laagje passie-mangomousse 
aan. Plaats het interieur, vul verder op met de mousse 
en sluit af met een laag hazelnootdacquoise.

Topstuk: Zachte botercrème, afgesloten met 
een laagje jocondebiscuit. Werk af met passie-
vruchtenglaçage. 

Pascal De Deyne

Pascal De Deyne is een oudleerling van Ter Groene 
Poorte in Brugge. Enkele weken geleden keerde 
de Maldegemnaar met duidelijk plezier naar die 
school terug voor de traditionele eindejaardemon-
stratie van partners Les Vergers Boiron, Callebaut, 
Debic, Rémy Cointreau en Ranson. Na zijn oplei-
ding verfi jnde Pascal zijn vaardigheden bij Fauchon in Parijs en bekende 
Belgische  zaken als De Baere in Brussel, Joost Arijs in Gent en Painture in 
Oedelem. Sinds drie jaar werkt hij als chef patisserie bij Herman Van Dender. 
De  voorbije jaren schitterde Pascal meer dan eens in internationale vakwed-
strijden. De meeste indruk maakt nog altijd zijn bronzen medaille op de 
Coupe du Monde de la Pâtisserie in 2011, aan de zijde van Marijn Coertjens 
en Dieter Charels. Maar ook de rest van zijn palmares oogt bepaald indruk-
wekkend: brons bij de Belgian Chocolate Masters, zilver bij de Dutch Pastry 
Award en goud bij de Trofee Georges Boute. Elders in dit magazine bundelen 
we een handvol tips die Pascal tijdens zijn demonstratie in Brugge met het 
publiek deelde.

Van Dender - Leuvensesteenweg 416 - 1030 Brussel - T. 02-734 18 67
www.vandender.eu
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Tekst: Joëlle Rochette (www.joellerochette.com) . Foto’s: Jack Mazur (The Image Factory)s – The Image Factory.

Roller cake
Lichte cake gevuld met banketbakkersroom en bestrooid met bresilienne. 

Voor 4 roller cakes van 15 cm.

Cake met soezenbeslag
500 g melk

10 g zout

10 g suiker

200 g boter

300 g bloem T45

100 g druivenpitolie

100 g suiker

200 g eiwit

Maak een soezenbeslag en voeg er de 

 druivenpitolie aan toe. 

Klopt het eiwit tot sneeuw met de suiker. 

Verwerk het eiwit behoedzaam in het beslag.

Weeg 1 kg deeg af per bakplaat en bak op 

200 °C. (foto 1)

Banketbakkersroom
1l volle melk

2 vanillestokjes

200 g eigeel

180 g suiker

60 g maïzena

60 g roompoeder

150 g zachte boter

Breng de melk aan de kook met de suiker en 

de vanille. Meng het eigeel met de maïzena 

en het roompoeder. Giet het mengsel op 

de kokende melk en laat het 5 minuten al 

 roerend koken. Laat de room afkoelen en 

klop op met de boter. (foto 2)

Montage
Smeer 900 g banketbakkersroom uit over 

een laag cake. (foto 3)

Rol de cake op en druk goed aan. Laat een 

uur rusten in de koelkast.

Versnijd en versier. (foto 5, 6, 7)
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Fabien Grégoire
Deze Fransman vestigde zich omwille van 
de liefde in 1999 in België. Zijn opleiding 
bakker-banketbakker volgde hij in Nancy. 
Vanaf zijn zeventiende doorkruiste hij 
Frankrijk met de Compagnons du Devoir 
du Tour de France. Voor de jongeman was 
dat een bijzonder rijke en kostbare oplei-
ding.  Ze bracht hem overal in Frankrijk: 
van  Marseille tot Metz over Brest, Colmar, 
 Nantes, Lyon en Parijs (bij Gérard Mulot), 
om ten slotte zijn opleiding af te ronden 
te Brussel, waar hij een Belgische huwde. 
Nadat hij bij Le Saint-Aulaye werd aan-
geworven door patron Gérard Marciquet, 
ontmoette hij daar de persoon die later 
zijn eerste vennoot zou worden bij de 
overname van de handelsnaam: Jean-Louis Barré. Ze verhuisden naar de 
 Vanderkinderestraat om meer ruimte te krijgen en openden een nieuwe 
bakkerij in de Amerikaansestraat. Sinds 2014 wordt die zaak geleid door 
een andere Compagnon du Tour, Frédéric Dupont, die Fabien al een aantal 
keren had ontmoet tijdens zijn ‘ronde van Frankrijk’ en die zo zijn derde 
vennoot werd. Vandaag verklaart Fabien zonder aarzelen: “Met ons drieën 
– Jean-Louis, Fred en ikzelf – vormen we een team. Elk van ons draagt bij 
met zijn specifi eke talent. Werken met leerjongeren wijst op de goesting 
om onze knowhow en kennis door te geven aan de volgende generatie. Dat 
is wat ik dagelijks probeer te doen met het jonge en nieuwsgierige team 
waarmee we werken bij Le Saint-Aulaye.”
Bakkerij Le Saint-Aulaye - Vanderkinderestraat 377 -  1180 Brussel
T. 02-345 77 85 - ww.saintaulaye.com 
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Tekst: Kurt Deman (Bureau 44). Foto’s: Marc Masschelein.

Exotique (Biscuit van olijfolie en zeste van agrum (60 x 40 cm)

Ingrediënten
550 g griessuiker, 70 g zeste van citroen, sinaas-
appel, limoen en pompelmoes, 350 g eieren, 
160 g olijfolie, 380 g gezeefde bloem, 8 g bak-
poeder,  250 g  lobbige room

Bereiding
Klop de eieren en de griessuiker samen met de 
zeste op tot een luchtige massa. Meng er de olijf-
olie onder. Spatel de gezeefde bloem onder het 
mengsel en voeg de lobbige room toe. Stort uit op 
een bakplaat en strijk uit. Bak gedurende 
15 minuten op 180 °C. 

Exotische crèmeux
Ingrediënten
12 g gelatinepoeder (180 bloom), 60 ml water, 
300 g mangopuree, 100 g passievruchtenpuree, 
50 g kalamansipuree, 50 g sinaasappelpuree, 120 g 
griessuiker, 160 g eieren, 140 g dooiers, 160 g boter

Bereiding
Meng het gelatinepoeder met het koude water. 
Verwarm de fruitpuree tot 60 °C en voeg de 
eieren, het eigeel en de suiker toe. Verwarm verder 
tot 85 °C en voeg de gelatinemassa toe. Mix en 
laat afkoelen tot 35 °C. Mix er de boter onder. 
Laat 12 uur kristalliseren in de koelkast.

Crémeux van witte 
 chocolade en limoen
Ingrediënten
250 g room 35%, 250 g volle melk, 100 g dooiers, 
50 g griessuiker, 4 g gelatine, 300 g witte choco-
lade 33% (Valrhona Opalys), zeste van 2 limoenen

Bereiding:
Breng de room met de melk aan de kook. Voeg de 
zeste toe, haal van het vuur en laat 30 minuten 
infuseren. Giet door een zeef en breng opnieuw 
aan de kook. Meng het eigeel met de suiker en giet 

er het mengsel op. Roer af tot een 82 °C. Giet in 
drie stappen door een puntzeef op de gesmolten 
chocolade, zodat een emulsie ontstaat. Voeg 
de gesmolten gelatine toe en mix. Laat 12 uur 
 kristalliseren in de koelkast.

Crémeux van 
romige chocolade 
Ingrediënten
250 g room 35%, 250 g volle melk,
100 g dooiers, 50 griessuiker, 4 g gelatine, 
290 g romige  chocolade (Valrhona Orelys 35%)

Bereiding
Zelfde werkwijze als de crémeux van witte 
 chocolade.

Mango marmelade
Ingrediënten
500 g verse mango, 10 g pectine, 40 griessuiker, 
50 g honing, 30 g limoensap, 20 g kalamansisap

Bereiding
Kook het sap met de honing en voeg de mango-
blokjes toe. Meng de pectine met de suiker en 
voeg toe. Laat even doorkoken. Kristalliseer in de 
koeling. 

Gelei van mango en gin
Ingrediënten
150 g mangopuree, 50 g passievruchtenpuree, 
25 g kalamansipuree, 25 g suikerwater, een 
scheutje gin (Copperhead)

Afwerking dessert op bord
Krokante parels van fl eur de sel en Kortrijkse 
beschuit, fruitcouverture (Valrhona Inspiration 
passievrucht), suikerkristallen (1 l water, 
3 kg suiker), atsina cress (cress met anijssmaak)

Bedekken met een laagje melkchocolade.
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Niek Bossaert
Niek Bossaert sleepte in 1996 de titel van ‘beste 
jonge banketbakker van België’ in de wacht. Kenners 
voorspelden hem toen al een grote toekomst. Die 
hoge verwachtingen heeft hij met verve ingelost. De 
sympathieke West-Vlaming trok na een passage bij 
Mahieu in Brussel terug naar de heimat. Sinds 2001 
klinkt Bossaert Brood & Banket fi jnproevers uit Groot-
Kortrijk als muziek in de oren. Gault & Millau erkende het vakmanschap van Niek 
onder de rubriek ‘best of patisserie en chocolaterie’.  Zijn patisserie met choco-
lade scheert hoge toppen, met onder meer Celine: een biscuit van hazelnoot, 
compote van abrikoos, crémeux van abrikoos en vanille en mousse van dolce 
chocolade. Het fruitige assortiment oogt al even bekoorlijk, met onder meer een 
tutti frutti met laagjes biscuit, frambozencoulis, verse slagroom, vers fruit en een 
rand van chocolade of marsepein. Niek toonde op de vakbeurs Broodway hoe je 
een dessertbord vertaalt naar verkoopklare patisserie in de toonbank – en omge-
keerd. We zagen hoe Niek zijn basiscomponenten in korte tijd verwerkte tot een 
dessertbord (foto 1 tot 6), dessertglaasje (foto 7 en 8) en luxepatisserie (zie foto op 
de vorige pagina). Zijn benadering van onderstaand dessert lijkt ons geknipt voor 
patissiers die nauw met horecazaken samenwerken. De desserts kunnen op die 
manier verschillende doelen dienen. Al spreekt het voor zich dat de overheerlijke 
smaken en texturen voor elke zaak een meerwaarde creëren.
Bossaert Brood & Banket, Heuleplaats 1, Heule – T. 056-35 20 97 – 
www.bossaertniek.be
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Fiche 559Duplo
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Tekst: Dries Van Damme. Foto’s: CMarc Masschelein.

Duplo
Hazelnootdacquoise
250 g geroosterd hazelnootpoeder

280 g bloemsuiker

280 g eiwit

100 g griessuiker

Maak een meringue met het eiwit en de gries-

suiker. Voeg de gezeefde bloemsuiker en het 

hazelnootpoeder toe. Strijk uit op bakpapier en 

bak op 170 °C. (foto 1)

Feuillantine
250 g praliné

250 g hazelnootpasta

250 g chocolade 40% (Valrhona Jivara)

250 g feuillantine glitter

Meng de ingrediënten één na één. Strijk glad uit.

Chocolademousse
75 g water

170 g griessuiker

490 g ei

650 g chocolade 64% (Valrhona Manjari)

160 g chocolade 40% (Valrhona Jivara)

170 g boter

825 g lobbige room

Verwarm de eieren tot 35 °C. Kook het water en 

de suiker tot 123 °C en maak een sabayon met de 

eieren. Voeg de boter en de gesmolten chocolades 

toe bij 50 °C. Voeg de slagroom toe. Stort uit op de 

feuillantine en bewaar in de koelkast.

Hazelnootcrème
1 liter slagroom

1 kg hazelnoot Gianduja

Verwarm de room en giet over de Gianduja. 

Meng goed en laat afkoelen. Roer los en dresseer 

in holle kogels met 25 mm diameter.  (foto 2)

Chocoladeglaçage
205 g water

411 g griessuiker

411 g glucosesiroop

40 g cacaopoeder

274 g gesuikerde gecondenseerde melk

192 g gelatinemassa

40 g water

410 g chocolade 72% (Valrhona Araguani)

Kook water, suiker, glucose en cacaopoeder tot 

102 °C. Voeg de melk, gelatine en 40 g water 

toe. Giet op de gesmolten chocolade bij 40 °C. 

Mix, zeef en plaats een nacht in de koeling. 

Gebruik bij 30 °C. (foto 3 en 4)

Gebrande amandelen
500 g gehakte amandelen

15 g water

50 g griessuiker

3 g goudpoeder

Meng de amandelen en het water. Voeg de sui-

ker toe en smeer uit op een bakplaat. Rooster 

op 160 °C. Breek in stukken, doe in een kom en 

voeg het goudpoeder toe. Bewaar in een lucht-

dichte doos.

Afwerking
Ontvorm en versnijd in vierkanten van 18 x 18 

cm, of in rechthoeken van 18 x 12 cm, die je ver-

volgens kunt versnijden in porties van 3 x 12 cm.

Plaats de gevulde bollen met een tandenstoker op 

het gebak. (foto 5) Bedek de randen met gehakte  

amandelen. Versier met bladgoud. (foto 6) 
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Jérôme Chaucesse
VABA Sint-Aubertuscentrum pakte eind oktober uit 
met een demonstratie van de Franse toppatissier 
Jérôme Chaucesse. De vakman inspireerde het 
publiek niet alleen met zijn originele recepten, maar 
bovenal ook met zijn visie op hoe een patissier 
volgens hem hoort te werken. In alles wat hij deed 
en vertelde bleek duidelijk zijn achtergrond. Jérôme 
draaide jaren mee aan de top van de Franse patis-
serie. Hij was vijf jaar chef-patissier in hotel Les Près 
d’Eugénie, een zaak met drie Michelinsterren. Daarnaast werkte hij veertien 
jaar als chef-patissier in Hôtel de Crillon in Parijs. Vijf jaar geleden vervoegde 
hij het selecte kransje van Franse toppers als Meilleur Ouvrier de France. Sinds 
enige tijd is hij aan de slag bij restaurant Apicius in Parijs. Elders in deze editie 
presenteert hij enkele handige tips. Hier presenteert Jérôme het recept van 
Duplo. De chocoladekogels doen inderdaad denken aan de bouwblokjes van 
Duplo – een spin-off  van Lego – waarmee kleuters graag aan de slag gaan.

Jérôme Chaucesse - www.facebook.com/JeromeChaucesse
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 monitoring van uw bedrijf. De muizenvallen maken geen gebruik 

van gif en zijn dus perfect geschikt voor zones waar eten bereid 

wordt.

Kakkerlakken tijdig detecteren
Kakkerlakken of andere kruipende insecten in een bakkerij of 

 confiserie zijn dodelijk voor uw reputatie. Daarom is het een goed 

idee om  preventieve detectievallen te plaatsen. Bij een eventuele 

 infestatie kan Rentokil snel, discreet en veilig een bestrijding 

uitvoeren zonder hinder voor uw  activiteiten.    

Technologie op maat van uw behoeften
Permanente innovaties, snelle reactietijd en meer dan 80 jaar 

 ervaring maken dat Rentokil de ideale ongediertepartner is voor 

de Brood- & Banketsector. Uw zaak ongediertevrij houden is een  

 uitdaging die wij dagelijks aangaan met de hulp van opgeleide 

experts en hoogkwalitatieve producten.  Rentokil biedt totaal-

oplossingen zodat u meer tijd hebt om u te concentreren op uw 

kernactiviteiten.

Beter voorkomen dan genezen
Ongediertebestrijding en -preventie is geen luxe maar een noodzaak in 

een bakkerij. Rentokil kent uw specifieke noden en weet als geen ander 

dat de regelgeving inzake voedselveiligheid complex is. Om u te helpen 

uw taken te verlichten, staan onze ervaren medewerkers voor u klaar 

met innovatieve en effectieve producten. 

De experts van Rentokil werken een preventieplan op maat uit voor alle 

 soorten ongedierte: muizen, ratten, kakkerlakken, vliegen of kruipende 

insecten. Na een grondige inspectie bepalen zij welke de risico plaatsen 

zijn en geven zij praktische oplossingen en adviezen om uw zaak 

 ongediertevrij te houden.

Met Lumnia maken vliegen geen kans
Met Lumnia lanceert Rentokil de meest recente innovatie in de 

 bestrijding van vliegende insecten: de allereerste vliegenvanger 

met led. Deze toestellen hebben een groter UV-bereik (+40%), zijn 

 energiezuiniger (-61%)  en hun aantrekkingskracht op vliegen 

is stukken hoger dan die van een  traditionele vliegenvanger met 

 TL-lampen.  Alle Lumnia's zijn uitgerust met een kleefplaat en/of 

 kleefrol zodat er geen insectendeeltjes in uw bereidingen belanden.  

Lumnia is de eerste vliegenvanger met leds die écht werkt en zijn 

 modern design past in elk interieur. 

PestConnect biedt 24/7 bescherming tegen muizen
PestConnect van Rentokil is de nieuwe norm op het vlak van muizen-

bestrijding en -preventie. Deze innoverende technologie garandeert 

een 24/7/365 bescherming tegen muizen dankzij de permanente 

BESCHERM UW REPUTATIE

GEEF ONGEDIERTE GEEN KANS

Van expert tot expert

Meer informatie: www.rentokil.be - 0800 20 123

Ongedierte hoort niet thuis in een bakkerij: het is onhygiënisch en bovendien storend voor 
uw klanten en personeel. U doet u er dus goed aan om preventief op te treden tegen 
ongedierte om de reputatie van uw zaak te beschermen. Bovendien helpt ongediertepreventie 
u om te voldoen aan de HACCP-normen die worden opgelegd door het FAVV. 
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Tekst: Kurt Deman (Bureau 44) .

De bakker hanteert voor zijn ateliervloer een uitgebreide prioriteitenlijst. De vloer moet de 
hitte van de oven kunnen trotseren, zware gewichten dragen en bestand zijn tegen stoten. 
De vakman wil daarnaast ook nog het nodige reinigingsgemak en een antisliplaag van zijn 
lijstje afvinken. Wij gingen op zoek naar de meest aangewezen oplossing.

WELKE VLOER VOOR MIJN ATELIER?

Vloeren vroeger en nu
De bakkersvloer schept een tijdsbeeld van de heersende hygiënenormen. Wie 

foto’s van een vorige generatie bakkerijen bekijkt, spot vaak een ondergrond in 

beton, met daarop een laag mortel en een bovenlaag van keramische tegels. Die 

vloeren mogen dan wel in sommige gevallen esthetisch fraaier ogen dan de he-

dendaagse uitvoeringen, onderhoudsvriendelijk waren ze allerminst. In de voe-

gen hoopte zich vuil op, wat leidde tot risico’s op het vlak van voedselveiligheid. 

Zelfs wie intensief reinigde, bereikte niet het beoogde resultaat. Vervuild reini-

gingswater nestelde zich al te gemakkelijk in de ruimte tussen twee tegels. Die 

tegels waren bovendien niet vrij van barsten, waarop de bakker zelf met nieuwe 

keramiek en voegsel aan de slag mocht gaan. Hoewel we een vleugje nostalgie 

waarderen, juichen we innovatie binnen de vloerenbranche toe.

Gietvloeren: tal van troeven
Gietvloeren in kunststof genieten bijval omwille van hun slijtvastheid, tempera-

tuurbestendigheid en vloeistofdichtheid. Ze zijn op uiteenlopende ondergron-

den plaatsbaar, in sommige 

gevallen zelfs op bestaande 

tegels. De voorbereiding om-

vat meestal een bewerking 

van de bestaande ondergrond 

met een diamantschuurma-

chine of met een kogelstra-

ler. Aangezien het om een 

naadloze vloer gaat, hoef je 

je geen zorgen te maken over 

vuil tussen groeven. De vloer 

sluit bovendien perfect aan op 

afwateringsroosters. De bak-

ker kan zijn atelier dus vlot 

reinigen, zonder hardnekkige 

spoorvorming. In het ideale 

geval vormen de plinten en 

vloer een afgedicht geheel, wat 

bijdraagt tot de hygiëne. We 

beperken ons in dit overzicht 

tot enkele populaire en veel 

gebruikte toepassingen. Het 

spreekt voor zich dat jouw 

fabrikant misschien een va-

label alternatief biedt. Onder 

meer in Brood & Banket en op 

vakbeurzen ontdek je bij wel-

ke leveranciers je terecht kan 

voor kwalitatieve systemen. 

Acrylaat
Acrylaatvloeren steken er bovenuit op het vlak 

van droogtijd. Twee uur na de plaatsing kan je 

opnieuw op volle kracht aan de slag. Dat type 

vloer staat ook bekend als een PMMA-vloer, 

omwille van de samenstelling uit polymethyl-

methacrylaatharsen, gemengd met gekleurd 

kwartszand. Het kwartszand is beschikbaar in 

allerlei kleuren. Het laat de bakker toe om met 

verschillende zones te werken en zijn bakkerij en 

patisserieafdeling visueel te scheiden. Acrylaat-

vloeren zijn stootvast en fl exibel, wat de kans op 

scheuren verkleint. De afwerking kan – afhan-

kelijk van de voorkeur van de klant – van heel 

grof en slipvast tot uiterst glad. De dikte van de 

gietvloer bepaalt in grote mate de levensduur. 

De algemene regel luidt: hoe dikker de vloer, hoe 

langer die meegaat. De meest courante dekking 

is vier tot vijf millimeter. 

De dikte van de acrylaatvloer bepaalt in grote 
mate de levensduur. (foto Devafl oor)

De ideale bakkerijvloer is hittebestendig en 
stootvast. (foto Resinit)

De vloer sluit perfect aan op afwateringsroos-
ters. (foto Ucrete van BASF)
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Epoxy
Een epoxyvloer is meestal net iets dunner. Epoxy is een kunststof 

polymeer en geschikt als coatingmateriaal voor industrievloeren. 

Er bestaan twee types: een epoxyvloer gemengd met polyurethaan 

en een variant met epoxytroffel-, -grind- of -mortelvloer. Het twee-

de type is iets flexibeler en beter bestand tegen scheuren vanuit de 

Ucrete, ’s werelds sterkste vloer 
sinds 1969
Ucrete is de topper onder de vloersystemen en meteen 
ook de voorkeur van de voedings- en drankenindustrie. 
Het biedt zekerheid gedurende vele decennia, voldoet 
aan de strengste hygiënevereisten en is even eenvoudig 
te reinigen als roestvrijstaal. 

www.ucrete.basf.com/be

Op zoek naar een warm 
en authentiek interieur?

www.adesign.be

Antiques & Design nv, Vossendaal 3, 2440 Geel
Tel (014) 58 42 42              Fax (014) 58 15 49

ondergrond. Epoxy heeft een langere droogtijd ten opzichte van 

acrylaat. Tussen elke laag geldt een wachttijd van enkele uren. Een 

gietvloer bestaat immers minimaal uit drie lagen: een primer, een 

gietlaag en een toplaag. Gemene delers tussen acrylaat en epoxy 

zijn reinigingsgemak, duurzaamheid, een breed kleurenpalet en 

een grote chemische bestendigheid.
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PU-cementvloeren
Polyurethaan cementvloeren bestaan uit polyurethaanharsen 

met composiet en kwartsvulstoffen. Ze zijn bestand tegen een 

hoge mechanische, thermische en chemische belasting. Het is 

Kan de sterkste vloer 
ter wereld aan de basis van 
een succesvolle toekomst liggen?

Ucrete industrievloeren zijn de topper onder de 
vloersystemen voor de voedingsindustrie. U hoeft 
zich geen zorgen te maken over bacteriegroei want 
dit is met een Ucrete-vloer onbestaand. 
Bij temperaturen tot 130°C is er geen delaminatie 
of verzachting. Ucrete is chemisch resistent en 
 extreem robuust waardoor het vloeroppervlak 
 onbeschadigd blijft, ook bij zware impact. Boven-
dien is Ucrete HACCP en Halal gecertifi cieerd. 
Het Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold certifi caat 
 bevestigt dat Ucrete voldoet aan alle emissie-
voorwaarden voor indoor vloersystemen. 
Een bewijs dat Ucrete geen geurhinder geeft en 
het voedsel niet aantast.

Meer over Ucrete vindt u op 
https://www.ucrete.basf.com/be
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Nieuw: pvc-vloertegels
Pvc-vloertegels zijn een relatief nieuwe toepassing voor 
de Belgische voedingsbranche. Je vindt ze nu al vaker 
in Nederlandse, Duitse en Britse voedingsateliers. De 
naden tussen de op de ondergrond gekleefde tegels zijn 
thermisch aan elkaar gelast, waardoor zich nergens vuil 
ophoopt. De firma Hoeters, verdeler op de Belgische 
markt, benadrukt dat pvc-vloertegels toepasbaar zijn 
op alle ondergronden en zware belasting het hoofd bie-
den. “De vloeren voldoen aan de HACC-wetgeving, zijn 
slipvast, ergonomisch en bestand tegen hitte”, luidt het. 
“Reinigingsgemak vormt een extra verkoopargument. De 
standaarduitvoering heeft een dikte van 10 mm, maar 
ook uitvoeringen van 6 mm zijn mogelijk.” 

De naden tussen de op de ondergrond gekleefde pvc-tegels zijn 
thermisch aan elkaar gelast, waardoor zich nergens vuil op-
hoopt. (foto Hoeters)

een veel gebruikte toepassing in ateliers met een heel intensieve 

productie of blootstelling aan hitte. Leveranciers plaatsen een 

polyurethaan cementvloer bijvoorbeeld in de ovenzone van de 

bakkerij.
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atelier

Tekst: Dries Van Damme.

BONGARD BELOOFT 
MEER PRODUCTIVITEIT

Met de nieuwe lijn 

elektrische vloerovens 

Orion EvO richt 

Bongard zich meer 

dan ooit op energie-

zuinigheid. De Franse 

ovenbouwer ontwik-

kelde een toestel dat 

de verbruikte energie 

optimaal aan het bak-

ken besteedt. Onder 

meer de binnenkant 

van de ramen kregen 

een speciale behande-

ling, zodat ze vandaag 

het verlies van warmte 

zo veel mogelijk terugdringen. Het grootste verschil zit in het 

gebruik van de technologie Intuitiv’2, die de benodigde hoeveel-

heid energie voortdurend bijstelt en optimaal afstemt op de 

werking van de oven. Is een vloer niet in gebruik, dan sluit het 

systeem automatisch de verwarming van die vloer af. Wanneer de 

hele oven niet in werking is, sluit het systeem ook automatisch de 

verlichting en verluchting uit. Zo is er nooit sluimerverbruik.

www.bongard.fr

Met de lijn EvO richt de Franse producent Bongard zich op productiviteit, ergonomie en veiligheid.

De kneders uit de lijn Spiral EvO zijn gebaseerd op een 

vaste kuip, voorzien van een hydraulisch hefsysteem. 

Een  elektronische aansturing zorgt voor de werking van 

de  kneder. Het hydraulische systeem laat zich manueel 

 bedienen, wat zorgt voor een heel gecontroleerd tillen en 

uitgieten van het deeg – naar links of naar rechts, afhan-

kelijk van het gekozen model. Het systeem biedt de bakker 

een ergonomische oplossing. Rugpijn die veroorzaakt is 

door het tillen van zware deegstukken, behoort tot het 

verleden. Ook de productiviteit ligt hoger. Het 

systeem laat toe na het kneden het deeg veel sneller uit 

de kneder te halen dan wanneer dat manueel gebeurt. 

De kneder zorgt verder voor meer veiligheid. Voor de 

bediening van het 

hefsysteem moet de bakker tegelijk twee knoppen indrukken. 

Het is onmogelijk het systeem in werking te stellen wanneer de 

gebruiker zich onder de kuip bevindt.

Welvaartstraat 5 - 2200 Herentals - T +32 14 51 54 85 - info@devafloor.eu - www.devafloor.eu

BELASTBAAR NA

2 UUR !

KLAAR IN
1 DAG !

kunststofvloeren

UITGEBREID AANBOD GIETVLOEREN

antislipgraad naar vrije keuze | naadloos | volgens de hygiënische normen | met 

afgeronde plinten | kan aangebracht worden op zowel nieuwe als bestaande 

ondergronden | onderhoudsvriendelijk | hittebestendig systeem beschikbaar



Ommezwaai
Het bakkersbestaan van Michel Vanderveken en echtgenote Dagmar 

Wolf kan je in twee hoofdstukken opsplitsen. Het aimabele bakkers-

koppel stond een kwarteeuw lang aan het roer van Patisserie Michel 

in Hoegaarden, tot het overwoog om de stekker uit het stopcontact 

te trekken. “Zonder zonen, geen opvolging”, luidde de argumentatie. 

Niets bleek minder waar. De oudste dochter An en haar partner Sven 

doopten de oorspronkelijke bakkerij om tot Patisserie Sven, terwijl 

de jongste dochter Els en haar echtgenoot Seppe in 2012 samen 

met hun ouders aan de wieg stonden van Bakkerij Het Brood. “We 

 beschouwden het meteen als een toekomstgericht, familiaal project”, 

blikt Michel terug. “We mikten op relatief korte termijn op een vijf-

tal winkels in de omgeving van Leuven. Ons atelier bood daartoe 

al voldoende groeimogelijkheden.” Ambitieus, maar tegelijk ook 

realistisch, zo blijkt zes jaar later. Met de onlangs geopende zevende 

vestiging overtreft het bakkersgeslacht zelfs zijn verwachtingen.

Identieke sfeer, andere accenten
Frigomil speelde een belangrijke rol in het groeiverhaal van Het 

Brood. De winkelinrichter zorgde telkens weer voor het ideale 

 presentatiekader, waardoor de lekkernijen helemaal tot hun recht 

komen. “De eerste winkel die Frigomil bij ons realiseerde, was 

 meteen een schot in de roos”, verduidelijkt Michel. “De winkel-

inrichter ging bij elke nieuw filiaal op hetzelfde, kwalitatieve 

elan verder.” Het Brood baadt in een uitnodigende, aangename 

sfeer. Frigomil  hanteerde een uniforme stijl en zorgde voor aparte 

 accenten, in  functie van de beschikbare ruimte, de ligging van de 

‘Onze passie maakt het verschil’: zo staat het in sierlijke letters op de wand van Bakkerij Het Brood 
in Kessel-Lo. Het is een leuze die ook van toepassing is op de winkelinrichter die de leuze aanbracht. 
Frigomil stemde de zevende winkel van het huis (opnieuw) helemaal af op de wensen en smaak van 
de opdrachtgevers. De lange centrale toonbank, de strakke zwarte lijnen en warme houttinten staan 
volledig in functie van een optimale productpresentatie. Geen wonder dat de vestiging kort na haar 
opening al meteen een uitgebreid clientèle weet te bekoren!

B&B publi

FRIGOMIL EN HET BROOD
“PASSIE MAAKT HET VERSCHIL” 



                            
Dries 160, 1861 Meise – T. 02-272 43 43 – www.frigomil.be

Het Brood, Baron August De Becker-Remyplein 17, 3010 Kessel-Lo 
T. 016-85 05 00 – www.hetbrood.be

zaak en de actuele tendensen. De nieuwe winkel – een voormalige 

kledingzaak – is in de diepte uitgewerkt. De centrale, lange toon-

bank vestigt alle aandacht op het aanlokkelijke gamma patisserie en 

koffiekoeken. Tegen de wand dingen de broden en broodjes om de 

gunsten en smaakpapillen van de klant. Aan de andere zijde huis-

vest de zelf  bedieningstoonbank fijne vleeswaren, kaas en drankjes. 

 Achterin voelen zoetekauwen zich de koning te rijk met de over-

heerlijke  chocolade en dessertkoekjes van Het Brood. Het traject van 

ingang tot kassameubel leidt de klant langs het volledige gamma, wat 

de i mpulsaankopen stimuleert. Je moet echt wel over een ijzeren wil 

beschikken om niet te zwichten voor zoveel lekkers! 

Kraakverse uitstraling
De voorkeur van Michel gaat uit naar een gezellige en overzichtelijke 

winkelinrichting. Veel tierlantijntjes zijn niet aan hem besteed, al is 

er ruimte voor een speelse twist. In de winkel in Kessel-Lo springt 

de  kamergrote wandfoto in het oog. Op de poster prijzen de twee 

kleinkinderen van Michel op allerschattigste wijze een felrode aard-

beientaart aan. In een winkel waar het assortiment de hoofdrol 

vertolkt, speelt de verlichting een cruciale rol. Ze geeft de producten 

een warme, natuurlijke uitstraling, wat bijdraagt tot het gevoel van 

ambachtelijkheid. “We bevoorraden onze vestigingen elke  morgen 

 synchroon. De toonbank is tegen het openingsuur gevuld met 

 dagverse specialiteiten. We verwennen de klant op zondagnamiddag 

bovendien met een extra lading verse sandwiches, pistolets en Franse 

broden”, ver duidelijkt Michel. “De verlichting van Frigomil zet die 

versheid in de verf. Ze fungeert tevens als sfeermaker en geeft de klant 

een  aangenaam en behaaglijk gevoel.”

Koelspecialist
De nieuwe winkel van Het Brood onderstreept eens te meer de 

 uit stekende reputatie van Frigomil op het vlak van koeling. De win-

kelinrichter realiseerde een energiezuinige koeling die de bakkerij van 

de aangewezen temperatuur, vochtigheidsgraad en luchtverdeling 

verzekert. “Frigomil heeft opnieuw uitstekend werk geleverd”, aldus 

bakker  Michel, “helemaal volgens de vastgelegde afspraken. Onder-

tussen kennen we elkaars visie door en door. Ik weet dat Frigomil 

kwaliteit biedt en kan tijdens de uitvoering van de werken op beide 

oren slapen. Frigomil vormt voor onze zaak zowel vandaag als in de 

toekomst de geknipte partner!”

B&B publi



Save the date:  27 I 28 I 29 januari in Namur Expo

Saveurs & Métiers is hét uithangbord van de sector. Op minder dan 5 jaar tijd 
is de vakbeurs uitgegroeid tot een onmisbaar evenement voor al wie actief is 
in de voedingssector. 
Met bijna 8000 bezoekers verwacht, belooft de 3e editie al even inspirerend 
als kwaliteitsvol te worden, met meer dan 200 exposanten, tal van wed-
strijden en demonstraties.

EEN PROGRAMMA GERICHT OP DE BAKKERIJ-,  
BANKETBAKKERIJ- EN VLEESSECTOR 
• Wedstrijden
Het Gouden Mes is een prestigieuze wedstrijd voor jonge slagers op leer-
contract.
Daarnaast is er ook de wedstrijd “De Belgische Beenhouwerij”, voor elke 
ambachtelijke slager die bij de Federatie is aangesloten toegankelijk. Dit 
draait alles om paté.
Voor de bakker is er de voorselectie van het befaamde “Belgian 
Championship  Aspirant Baker”. 

• Demonstraties
Tijdens de talrijke workshops en culinaire shows ontmoeten we slager Eric 
Leboeuf en de bakker Philippe Hermenier (beide Meilleur ouvrier de 
France).

Kenniscentrum Epicuris stelt exclusief zijn gloednieuwe opleidingsvracht-
wagen voor: TransfoViande. Slagers in opleiding leren en oefenen hier hoe ze 
vlees moeten uitbenen en versnijden.

• Conferenties
De conferenties, die worden georganiseerd in samenwerking met de beroeps-
federaties bespreken de verschillende aspecten en de toekomst van de voe-
dingssector en de voedingsretail

PRAKTISCH
Wanneer ? 27, 28, 29 januari 2019
Waar ? Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff 2 – 5000 NAMEN 
Voor wie ? Alleen voor voedingsprofessionals - Gratis toegangsbewjs – 
vooraf registratie
Meer info ? www.saveurs-metiers.be

KNOW-HOW, TRENDS AND NETWORKING: 3 INSPIRATIEDAGEN VOOR VOEDINGSPROFESSIONALS

&

27I28I29 
JANUARI 2019
N A M U R  E X P O

Vakbeurs voor 
professionals uit de 

voedingsector en food retail

Registreer gratis op saveurs-metiers.be met de code PAIN19



Gebeten door winkelinrichting en koeling
voor slagers, bakkers, viswinkels, kaaswinkels, groenten- en fruitwinkels, versmarkten, 

chocolatiers, horeca en shop-in-shopconcepten

M A D E  I N 
B E L G I U M

SINCE 1948
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Tekst: Dries Van Damme.

47 keer: dat is het gemiddelde aantal keer dat jongeren per dag hun smartphone checken. 
Waarom dat nieuws relevant is in een vakblad voor de ambachtelijke bakker, patissier en 
chocolatier? Omdat die jongeren de consumenten van morgen zijn.

MET DE NEUS OP DE DIGITALE REALITEIT

De cijfers komen uit een studie van het Onafhankelijk Ziekenfonds bij een 

kleine duizend Belgische jongeren tussen 12 en 23 jaar. Het zijn cijfers die ons 

met de neus op de digitale realiteit drukken. De helft van de jongeren voelt zich 

verslaafd aan de smartphone. Dat heeft onder meer te maken met fomo: fear of 

missing out. Online – en dan vooral via sociale media – is waar het voor jongeren 

allemaal gebeurt. Daar willen ze uiteraard niets van missen, en dus grijpen ze 

gemiddeld 47 keer per dag naar hun toestel. Acht op tien jongeren zijn dagelijks 

op sociale media actief, gemiddeld ongeveer anderhalf uur.

De jongeren van vandaag zijn de consumenten van morgen. Zij zullen het niet 

meer dan normaal vinden dat ze hun favoriete bakker via hun vertrouwde com-

municatiekanalen kunnen bereiken. En neen, telefoon of e-mail gebruiken ze 

niet. Vandaar het belang om nu al de eerste stappen te zetten met sociale media 

als Facebook en Instagram. Die zijn essentieel voor de band met de klant van 

morgen. Maar nog belangrijker is dat die klant ook via het digitale kanaal aan-

kopen wil doen.

Multichannel
Daarom mogen we de digitale wereld niet als iets 

aparts beschouwen. Analoog en digitaal lopen 

meer dan ooit door elkaar. De consument gaat 

voor de zogenaamde omnichannel customer 

experience. Onder meer de grote kledingwinkels 

zijn er sterk in: je kunt online bestellen, pakjes 

afhalen in een winkelpunt, daar langsgaan met 

retourzendingen, enzovoort. De bakker kan dat 

principe tot op zeker hoogte ook toepassen. Een 

klant die in de winkel komt, moet dan bijvoor-

beeld kunnen verwijzen naar een bestelling die 

hij online heeft geplaatst. Het is essentieel dat de 

medewerkers in de winkel die bestelling via het 

kassasysteem kunnen oproepen. 

Bestellingen die de klant mondeling (in de win-

kel), telefonisch of via de webshop doorgeeft, 

moeten allemaal op één centrale plaats samen-

komen. Winkel en webshop mogen niet naast 

elkaar bestaan. Het is een aanpak die ook achter 

de schermen om digitalisering vraagt. De bak-

ker moet er immers op een efficiënte manier in 

slagen alle informatie te bundelen – met name 

over het gangbare aanbod en de bestellingen – 

zodat hij daar de juiste productielijsten uit kan 

afleiden. 

Alles hangt aan elkaar
Integratie is hier het sleutelwoord: de integra-

tie van de digitale ondersteuning van de hele 

waardeketen van de bakkerij. Eenvoudig gesteld 

brengt die integratie alles samen binnen één di-

gitale omgeving: van de bestelling en het  beheer 

van grondstoffen, tot het beheer van  bestellingen, 

het genereren van productielijsten en productie-

planning, de registratie van de verkoop, tot 

facturatie en boekhouding toe. Elke volgende 

stap hangt samen met de vorige en zorgt voor een 

gestroomlijnd en efficiënt proces.

Uiteraard is de digitalisering van de bakkerij – 

winkel en atelier – niet iets waar je onbezonnen 

aan begint. Het is een project dat een grondige 

voorbereiding vraagt. De ondersteuning van een 

gespecialiseerde adviseur is daarbij onmisbaar.

Voor de klant van morgen spreekt interactie met de bakker via het digitale 
kanaal voor zich. 



Bakkerij- en winkelinrichting

Industrieweg 8, 3620 Lanaken
Tel. +32-89-73 14 21 - Fax +32-89-73 19 50
www.peeters-bvba.be
e-mail: info@peeters-bvba.be

“Kwaliteit op maat 
uit eigen huis”

- volledig eigen fabricatie

- standaard machines en maatwerk

- vervaardigd uit hoogwaardige   

 kwaliteitsmaterialen

- voor iedere ruimte vinden we 

 een oplossing

- ...

WINKELINRICHTING
• 

TOONBANKEN
• 

KOELING

The Bakery – Stadsbrouwerij De Koninck Antwerpen

 Aalterseweg 70

9910 Knesselare

T. +32 (0)9 374 57 15

F. +32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be
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We kunnen er moeilijk omheen: de klant doet zijn inkopen niet alleen in de fysieke shop, maar meer 
en meer ook in de webshop. Hoe speelt de bakker daar het best op in? Door de traditionele winkel en 
de webwinkel als één geheel te beschouwen – en ook als één geheel te beheren. Bakkersonline en 
Xerxes Software leggen uit waarom hun klanten totaal geen last hebben van digitale drempelvrees.

Maar als de klant zo makkelijk online schoenen bestelt,  

waarom zou hij dat dan ook niet doen op de site van 

de lokale bakker? Online aanwezigheid is vandaag 

zonder meer een vereiste. Een website of een pagina op 

sociale media vormen het ideale kanaal om het contact 

met klanten te versterken. Je kunt er de klanten onder 

 andere informeren over producten die je in de kijker wil 

zetten, over speciale acties, vakantieperiodes,  enzovoort. 

Helemaal interessant wordt het wanneer de klant van 

op die pagina ook een bestelling kan plaatsen. 

De sleutel tot succes: integratie
Dat is waar Bakkersonline op de proppen komt. Het 

bedrijf biedt een gebruiksvriendelijke bestelmodule 

waarmee de bakker zijn aanbod op een eenvoudige, 

maar heel efficiënte manier online presenteert. “Er 

zijn intussen 375 bakkers die ons systeem gebruiken”, 

Terwijl het bakkersambacht doorheen de tijd grotendeels onveranderd 

bleef, kende de klant de voorbije jaren een snelle evolutie. Meer dan 

ooit speelt een belangrijk deel van het leven van de consument zich 

online af. Dat heeft uiteraard alles te maken met de doorbraak van 

smartphones en tablets, mobiel internet en sociale media. Ook het 

aankoopgedrag van de consument verschuift meer en meer richting 

online. De klant gaat online op zoek naar producten, doet online 

ideeën op en deelt zijn ervaringen over een aankoop – en de bijhorende 

service – via sociale media.

WEBSHOP ZORGT VOOR EXTRA VERKOOP
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vertelt Maxim Sergeant, CEO en oprichter van Bakkersonline. 

“Het voorbije jaar realiseerden die bakkers samen een online omzet 

van meer dan drie miljoen euro.” Want ook dat is de realiteit: klanten  

die online bestellen, besteden meer. De cijfers spreken voor zich. In 

het winkelpunt bedraagt de gemiddelde uitgave per klant 5,50 euro. 

Online ligt het gemiddelde bedrag per klant op 20,50 euro.

Bakkersonline biedt een complete, overzichtelijke webshop, 

inclusief een oplossing voor online betalingen, via Bancontact, 

Paypal , Visa, en andere. Er is keuze tussen een webshop die 

op zichzelf staat of een oplossing die makkelijk te integreren 

is in een bestaande website of die zich laat koppelen aan een 

Facebook-pagina. De echte sleutel tot succes schuilt in het feit 

dat Bakkersonline makkelijk te integreren is met de kassa-

systemen en software van diverse leveranciers. “Op die manier 

brengen we de processen van de bakkerij samen”, zegt Marc De 

 Schaepmeester, zaakvoerder van XerXes Software. “Dankzij de 

inte gratie vormen fysieke winkel en webshop samen één geheel.”

Tijdwinst voor klant… en in het atelier
Ook voor Dries en Sofie van Bakkerij Dewitte uit Sint-Andries 

(Brugge) maakt de integratie van de webshop van Bakkerson-

Centralisatie van de bestellingen

Intelligente productie-ondersteuning

Meer verkoop 

line en het kassasysteem van XerXes Software het verschil. “De 

 tijdwinst situeert zich vooral in het begin van het proces”, vertelt 

Sofie. “Ieder kwartier haalt het kassasysteem de bestellingen uit 

de webshop binnen. Dat zorgt ervoor dat we op ieder moment 

over een actuele, aangepaste productielijst beschikken.” Vooral 

klanten die de wachtrij in de winkel willen vermijden, maken 

gebruik van de webshop. Ze bestellen en betalen online. 

Uit het kassasysteem komt één productielijst: de ‘gewone’ 

 productie aangevuld met de bestellingen die in de winkel, per 

telefoon of online zijn opgenomen. Eenmaal de productie  achter 

de rug is, zet het team van Bakkerij Dewitte de bestellingen klaar, 

netjes gerangschikt volgens uur van ophaling. De klant kan zijn 

bestelling dan meteen meenemen. “Dat vraagt wat  organisatie”, 

zegt Sofie, “maar de webshop zorgt wel voor behoorlijk wat 

extra  verkoop. De klanten die er gebruik van maken, zouden de 

 webshop intussen ook niet meer kunnen missen.” 

Transparante aanpak
De koppeling tussen Bakkersonline en XerXes Software zorgt 

bovenal voor een transparante aanpak. Alle info bevindt zich in 

de centrale software. “De prijzen online zijn dezelfde als in de 

winkel”, zegt Sofie. “Logisch, aangezien alle productinfo voor 

de webshop uit het kassa systeem afkomstig is.” Stap voor stap 

heeft  Bakkerij Dewitte het online productaanbod uitgebreid. 

“Het  systeem is heel gebruiksvriendelijk”, legt Sofie uit. “Bij 

de start van de webshop heeft Bakkersonline het assortiment 

 gefoto grafeerd, maar intussen doen we dat zelf en voegen we 

 zelf producten toe. Zo blijven we onze online service verder 

 uitbouwen.” 

Meer weten?

      www.bakkersonline.be
      www.xerxes.be 
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Saint-Hubert binnenrijden, dat levert een beetje Ardens vakantiegevoel op. Langs 
slingerende lokale wegen door de groene Ardennen rijden en dan plots het stadje zien 
opduiken: het is een regelrechte uitnodiging voor iets lekkers en zoets. In het hart van de 
Europese hoofdstad van de jacht – in de Rue de Marché – ging B&B luisteren en proeven 
bij patisserie Arnould.

“Mijn ouders waren zelfstandige wijnhandela-

ren in Bastogne”, steekt Renauld Arnould van 

wal. “Ze hadden een gedegen middenstands-

mentaliteit en een verwende mond voor alles 

wat lekker is. Het was niet meer dan logisch dat 

ik de bakkerijopleiding ging volgen in Namen.” 

Door in de ruime regio in tophuizen te werken 

– Dumont, Gilg, Wittamer, Oberweis – kreeg 

Renauld de discipline, het oog voor detail en 

het respect voor de betere grondstoffen mee. 

Het is iets waar in de scholen volgens hem 

vandaag te weinig aandacht voor bestaat. “Het 

klinkt misschien saai – of misschien juist heel 

Tekst: Bureau 44 – Benoît Deprez (The Image Factory).

BINNENKIJKEN BIJ PATISSERIE ARNOULD:  
EEN COMPLEET AANBOD IS DE ENIGE REMEDIE

Renauld Arnould kiest voor een breed en compleet aanbod: brood, viennoise-
rie, patisserie, ijs, chocolade en belegde broodjes.

logisch – maar onze filosofie is traditie, kwaliteit, creativiteit en het streven om 

met de meest nobele grondstoffen te werken.” Concreet betekent dat: bij Arnould 

geen bake-off producten, geen margarine en geen mixen.

Renauld Arnould kiest ervoor om zijn klanten met een breed en compleet aanbod 

te bedienen: brood, viennoiserie, patisserie, ijs, chocolade en belegde broodjes. 

Saint-Hubert is niet onmiddellijk een grote stad – en al helemaal niet gelegen in 

een regio met een stevige koopkracht. Versnippering van het aanbod of te veel 

specialisatie – zoals in de grotere steden – zou hier nefast zijn voor de omzet. “Je 

hebt klanten nodig die bijna dagelijks hun brood en zoet vieruurtje komen kopen. 

In het weekend is de omzet zoals bij de meeste collega’s veel belangrijker, maar de 

vaste kosten lopen tijdens de week natuurlijk wel gewoon door.”

Gezonde balans
Grenzeloze creativiteit mag niet overheersen. “Ook de fruittaart, merveilleux 

en klassieke slagroomroulade mag je niet vergeten. De klanten zouden het niet 

appreciëren mocht ik enkel artistieke of strakke entremets aanbieden.” Volgens 

Renauld is dat een typisch Belgisch fenomeen. “Ik kies voor een gezonde balans 

tussen klassiekers en producten met een eigen creatieve signatuur. Het zijn enkele 

uitzonderingen die het puur op creativiteit kunnen doen. Zover zijn we nog niet 

in Saint-Hubert. Het blijft hier een klein stadje van amper vijfduizend inwoners, 

inclusief de randgemeenten. Veel toeristen krijgen we niet over de vloer. Maar de 

gîtes en pensionnetjes die hier de laatste jaren zijn gestart, hebben allemaal brood, 

viennoiserie en verjaardagstaarten nodig. Dat cijfert wel!”

Renauld Arnould
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Social media helpen de patissier. Op regelmatige basis gooit hij 

enkele nieuwe creaties op Facebook. Dat versterkt de naambekend-

heid van de zaak. Eindejaar is de creatiefste periode van het jaar. 

Arnauld verdeelt een verzorgde eindejaarbrochure, met alle crea-

ties en informatie over smaken, openingsuren en bestelmomenten. 

“Ondanks de druk, de stress en de lange dagen heb ik me opnieuw 

in mijn eerste passie verdiept: chocolade”, vertelt hij. “Het pand dat 

hiernaast vrijkwam, heb ik kunnen kopen. Dat gaf me onmiddel-

lijk de ruimte om een chocolade-atelier in te richten. Pure passie, 

ja. Aan de slag gaan met elegante vullingen en structuren, met 

smaakcombinaties die ik zelf samenstel. Daarbij kies ik nu zelf 

voor een chocolademerk. Of dat rendabeler is dan doorverkoop? 

Ik betwijfel het, maar ik zie het ook als een investering in de toe-

komst. Mijn zoon volgt het zevende jaar brood-banket-chocolaterie 

aan het Ceria in Brussel. Wellicht zal hij eerst nog enkele internati-

onale stages doen voor hij beslist waar hij wil werken.”

 

Toekomst 
Het is voor jonge starters financieel heel moeilijk om een zaak van-

af nul op te bouwen. Niet enkel de overnamekosten liggen hoog 

door de immobiliëndruk en het opgedroogde zwarte circuit, ook 

de investeringen in hygiëne, materiaal, etikettering, verpakking, 

personeel en administratie wegen zwaar door – en knagen aan de 

gezonde creativiteit. Het is net die creativiteit in afwerking en sa-

menstelling – met zuivere grondstoffen zoals vanille stokken, verse 

boter en zuivere room – die het verschil moeten maken met de 

concurrentie. “Scholen zetten in op vaardigheden en crea tiviteit”, 

zegt Arnauld, “maar dat zal niet meer volstaan om  morgen een 

zaak te runnen.”

“Natuurlijk voelen we de vraag naar andere producten, zoals 

 gluten- en lactosevrije artikelen. We spelen daar met mate op 

in, maar maken geen specifieke productie voor die doelgroepen. 

 Wedding cakes daarentegen zijn uitgegroeid tot een heel inte-

ressant artikel. Zo’n bestelling gaat zelden over tien of twintig 

 porties, maar eerder over iets voor honderd of tweehonderd 

 personen. Ondanks de vele kritiek die er bestaat op suikerdeeg 

en de saaie smaak, kan je als vakman echt wel het verschil ma-

ken door entremets of taarten aan te bieden met suikerdeeg, die 

 gestapeld zijn volgens de juiste techniek.”

In de vorige editie presenteerde Arnauld Renould het recept van Le 20 ans, 
een creatie die hij ontwikkelde naar aanleiding van de twintigste verjaar-
dag van zijn zaak in Saint-Hubert.

Alleen speciale dingen? Daar is Saint-Hubert niet klaar voor. Renauld Arnould 
kiest voor een gezonde mix van klassiekers en creaties met een eigen touch.

Renauld Arnould keerde onlangs ook terug naar zijn 
echte passie: chocolade.

Slim versnijden
Sedert een jaar is Arnauld de trotse eigenaar van 
een WaterCut: een machine die zo goed als alles 
op maat, haarscherp en loepzuiver versnijdt. “De 
waterjet-snijmachine is niet meer weg te denken 
uit mijn atelier”, vertelt hij. De machine is van oor-
sprong bedoeld om bevroren gebak, chocolade en 
ijs te snijden. Arnauld gebruikt het toestel ook om 
eigen decors en afwerkingen te ontwerpen en te 
realiseren: interieurs, biscuit, nougattine en pastil-
lage snijdt de machine heel scherp en gedetailleerd 
uit. “Je bent daardoor niet meer gebonden aan de 
klassieke versnijding van een kader van 60 x 40 in 
rechthoekige gebakjes. De software stelt allerlei 
andere vrije vormen voor met een minimum aan 
snijafval.”De WaterCut versnijdt alle mogelijke vormen met een minimum aan snijafval.
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Frankrijk blijft het broodland bij uitstek. Jaarlijks verlaten er meer dan zes miljard stokbroden de 
bakoven. Ondanks de dalende broodconsumptie houdt de bakker met een marktaandeel van 
om en bij de 60% goed stand. Ter vergelijking: in Vlaanderen ligt het marktaandeel op 41,4%. 
Hoog tijd dus om ons te laten inspireren door de aanpak van onze zuiderburen. Ambacht 
& Business nam ruim twintig bakkers op sleeptouw voor een leerrijke trendtour langs vier 
Noord-Franse collega’s. In deze editie: Le Pain de nos Ancêtres en Gîte Dartmoor Cottage.

MET DE TELETIJDMACHINE NAAR 
NOORD-FRANKRIJK 

Tekst en foto’s: Kurt Deman.

Le Pain de nos Ancêtres: nostalgie werkt
Na een eerder bezoek aan Vienne en Maison Caradeuc (zie B&B nr. 5/2018) stappen 

we rond de middag de teletijdmachine in. Bij Le Pain de nos Ancêtres (vrij vertaald: 

het brood van onze voorvaderen) in Landas waanden we ons even aan het begin van 

de twintigste eeuw. De bakkerij produceert haar broden, taarten en gebak in twee 

authentieke houtovens. De ene, Joseph gedoopt, heeft al meer dan honderddertig 

dienstjaren op de teller. Zijn gezellin Agnès, genoemd naar een vorige eigenares, ver-

sterkt sinds 1991 de rangen. De bakkers stoken ongeveer dertig kubieke meter hout 

per maand. “Puur natuur, zonder de noodzaak van gas of elektriciteit”, verduidelijkt 

medezaakvoerder François Bernhard. De combinatie van de houtoven en een eigen 

kneedproces resulteert in een bruine kruim en donkere, krokante korst. Misschien wel 

net iets te hard gebakken naar Belgische normen, opperden verschillende meegereisde 

bakkers. 

Wereld van verschil
De klant overhandigt het brood van Le Pain de nos Ancêtres zelf aan de winkel-

bediende, die het snijdt of verpakt. Ons gezelschap vroeg zich luidop af of die werk-

wijze en het nostalgische atelier met tegelvloer en stenen wanden in België alle inspec-

ties zouden doorstaan. Maar dat nostalgie werkt, konden we zelf vaststellen. Tijdens 

ons bezoek was het een komen en gaan van klanten. “Mensen zakken van heinde en 

verre af naar onze zaak. De consument houdt van onze authenticiteit en het pure, 

 eerlijke gamma”, luidt het. De koffiekoeken zijn scherp geprijsd. Voor een croissant 

betaal je slechts 85 eurocent. De broden – voor een klein volkoren tel je 2,10 euro neer 

– zijn naar Belgische normen dan weer vrij duur. 

24 op 24 
Le Pain de nos Ancêtres is maar vijfendertig (35!) uur per week gesloten. De bakkerij 

opent dag en nacht van dinsdag 4 uur ’s morgens tot zondag 13 uur. Zondagavond 

tussen 20 uur en middernacht kan de klant er opnieuw terecht voor zijn dagelijks 

brood. François Bernhard: “Onze zeven bakkers produceren bijna continu. ’s Nachts 

bedienen ze ook de klanten in de winkel. Het open atelier verzekert het nodige over-

zicht.” De bakkerij verwelkomt ‘s nachts gemiddeld vijftig tot zestig klanten. Bakkerij 

en nachtwinkel in één? Dat was voor veel Belgische bakkers een primeur. 

1.400 stokbroden per weekend
We sluiten onze Noord-Franse trendtour af bij Gîte Dartmoor Cottage in Merris. 

Patrick Doucet, een topbakker uit Rijsel, stelt er ons zijn gamma en filosofie voor. 

Hij startte zijn carrière in bakkerslaboratoria, waar hij zich toespitste op product-

ontwikkeling. Met een schat aan kennis op zak runt hij nu Maison Doucet, een knusse 

bakkerij met een winkeloppervlakte van amper 36 vierkante meter, gevestigd in hartje 

B&B

Het nostalgische atelier, met op 
de achtergrond de houtoven.

François Bernhard 
bij één van zijn twee 
houtovens.

Le Pain de nos Ancêtres: 
nostalgie ten top.
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Rijsel. Zijn absolute specialiteit: het traditionele stok-

brood op basis van vloeibare gist. Hij verkoopt er per 

weekend ongeveer 1.400. “Ik bied maar één variant aan”, 

verduidelijkt de zaakvoerder. “Wanneer die van top-

kwaliteit is, hoef je niet noodzakelijk alternatieven te 

presenteren.” 

Patrick toonde aan de deelnemers van Ambacht & Busi-

ness een ruim gamma broden, waarvan het meren deel 

onder de biovlag. “Bio is voor mij veel meer dan een hype. 

De klant wil opnieuw weten wat hij eet en daar spelen 

we op in. Let wel, bio vormt nooit het doorslaggevende 

verkoopargument. De smaak primeert altijd. Pas wan-

neer je lekkere producten met een mooie structuur pre-

senteert, trekt het bioaspect de klant over de streep.” De 

meergranenbroden en het speltbrood van Maison Dou-

cet zijn geliefd in en om Rijsel. De groep Belgische bezoe-

kers smulde er ook van de notenbroden en de Norvégien, 

met gekonfijt fruit. We vatten de terugreis aan met een 

goedgevulde maag en een notaboekje vol inspiratie.

Conclusie
Van de meest moderne en toekomstgerichte bakkerij, tot 

een rustieke zaak met houtoven van meer dan honderd 

jaar oud: de trendtour door Noord-Frankrijk voerde ons 

doorheen de tijd. Waar de ene vakman inzet op een breed 

gamma, kiezen andere collega’s voor een doorgedreven 

specialisatie. Wat de achtergrond, vaardigheden en  

ligging ook zijn, de vier bezochte bakkerijen boeken  

succes door hun filosofie trouw te blijven.

Het eerste deel van het verslag – met bezoekjes aan Vienne en 
Maison Caradeuc – vind je terug in B&B nr. 5/2018.

Meer info over de komende trendtours van Ambacht & Business 
vind je op www.ambachtenbusiness.be

De opmerkelijke 
openingsuren van Le 
Pain de nos Ancêtres.

Patrick Doucet 
gelooft sterk in de 

mogelijkheden van 
biobrood.

Het rustieke 
broodassortiment.

ringbuisovens FORTUNA
rotatieovens DANBAKE

rijskasten - klimatisatie
deegremrijskasten

Weverstraat 28  - 1741 Ternat
Tel 02 582 45 56

www.vdm-systems.be 
info@vdm-systems.be eigen fabrikaat artisanaal resultaat service 24/7

De passie en service van een familiaal bedrijf!  
 
Van ontwerp tot eindproduct, met de meest energiezuinige materialen. 
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Tekst: Dries Van Damme.

Eerder dit jaar berichtten we over de Belgisch-Nederlandse imagocampagne voor de 
bakkerijsector die Europese steun binnenhaalde. Nu slaan ook Vlaanderen, Wallonië en 
Frankrijk de handen in elkaar om met Europese subsidies de ambachtelijke bakkerij te 
versterken. Het project Avenirs omvat onder meer vorming, communicatie en innovatie.

EUROPESE STEUN VOOR 
DE GRENSREGIO’S

Troeven aanscherpen
De bakker staat dicht bij de klant. Die 

nabijheid biedt een belangrijk voordeel. 

De bakker die een nieuw product aan-

biedt, krijgt daar heel snel feedback over. 

Indien nodig, kan hij het product ook 

heel snel bijsturen. Het is onder meer dat 

voordeel dat Avenirs bij de ambachtelijke 

bakker verder wil aanscherpen. De groot-

ste troef van de bakker is wellicht nog dat 

zijn aanbod nutritioneel bijzonder sterk 

is. Brood blijft voor de meeste mensen 

iedere dag opnieuw een heel belangrijke 

bron van energie. Avenirs is daarom niet 

zozeer op de ontwikkeling en introductie 

van nieuwe producten gericht, als wel op 

aanpassingen die het bestaande gamma 

nutritioneel interessanter kunnen ma-

ken.

“Daarnaast heeft de bakker ook een 

belangrijke sociale rol”, stelt Lieven 

Noppe, ondervoorzitter van Bakmeesters 

West-Vlaanderen. “De service die we in de 

winkel aan de klanten verlenen, daarmee 

maken we in ons beroep nog altijd het 

verschil.” Uiteraard is het absoluut nood-

zakelijk om die service te combineren 

met een kwalitatief hoogstaand product. 

“Elke bakker werkt met dezelfde ingredi-

enten”, vertelt Lieven Noppe. “Maar toch 

zorgen bloem, water en gist bij elke bak-

ker voor een ander resultaat. Dat is net de 

sterkte van de ambachtelijke bakkerij, in 

tegenstelling tot de eenheidsworst die de 

industrie produceert.” Tegelijk ziet Bak-

meesters West-Vlaanderen in dat com-

municatie daarbij essentieel is. Ook dat 

is een aspect waarvoor de ondersteuning 

van Avenirs zeker welkom is.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is een grensoverschrijdend samenwerkings-

programma met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Concreet 

gaat het om vijf Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de economische en so-

ciale uitwisseling te stimuleren in West- en Oost-Vlaanderen, Wallonië en de Franse re-

gio’s Hauts-de-France en Grand Est. Het Europees Fonds voor Regionale Ont wikkeling 

ondersteunt het programma met 170 miljoen euro, bestemd voor onder meer onder-

zoek, innovatie en technologieoverdracht, de versterking van het concurrentie vermogen 

van kmo’s, gezondheid, opleiding, tewerkstelling, enzovoort. “Het programma past 

 binnen de 2020-strategie van Europa om duurzame en slimme groei te stimuleren”, 

zegt Kate Neyts, projectadviseur bij Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. 

Avenirs is een nieuw project, opgezet binnen de doelstelling van Interreg France-

Wallonie-Vlaanderen om kmo’s te ondersteunen en te begeleiden, met name kleine en 

middelgrote bedrijven uit de ambachtelijke bakkerijsector. “De verwachtingen van de 

klant evolueren”, klinkt het. “Zo is er vandaag opnieuw veel aandacht voor gezondheid 

en gezonde voeding.” Klanten met specifieke behoeften – bijvoorbeeld in het kader van 

voedselallergieën – vinden bij de ambachtelijke bakker echter niet altijd de passende 

producten. Interreg France-Wallonie-Vlaanderen start daarom het project Avenirs, 

specifiek om de ambachtelijke bakkerijsector uit de grensregio’s te helpen inspelen op 

de veranderende behoeften van de klant. Het gaat daarbij niet alleen om innovatie rond 

nieuwe producten op basis van samenwerking, maar ook om de communicatie over die 

inspanningen met de consument.

Avenirs helpt de ambachtelijke bakkerijsector 
uit de grensregio’s inspelen op de veranderende 
behoeften van de klant.



51december 2018 B&B

PEERAER OVENS BELGIUM
Lundenstraat 33 • 2100 Deurne • T 03-326 63 73 • F 03-326 63 60 • info@peeraer-ovens.be • www.peeraer-ovens.be

RINGBUIS-, WARMELUCHT- & 
ROTATIEOVENS

sinds 1920

Nijverheidsweg 25 - 4731 CZ OUDENBOSCH

T +31 76 54 15 260

De drie pijlers van Avenirs 
Innovatie
Avenirs helpt ambachtelijke bakkers en patissiers om 
een brood- en patisserie-assortiment met een welzijns- 
en gezondheidsvoordeel te ontwikkelen en zo in te 
spelen op de nieuwe verwachtingen van de consument, 
die zich meer en meer bewust is van de impact van 
voeding op de gezondheid.

Samenwerking
Vernieuwing op het vlak van gezonde voedingswaren 
vereist heel uiteenlopende, precieze vaardigheden. Ave-
nirs bouwt daarom een partnerschap uit met het Insti-
tut Polytechnique Unilasalle uit Beauvais, dat expertise 
aanreikt op het vlak van gezonde voeding, marketing, 
voedingskwaliteit en voedselveiligheid. Daarnaast 
werken ook de leveranciers Lesaffre (gist en verbete-
raars) en Sasa Demarle (bakvormen) aan het project 
mee. Verder kan Avenirs rekenen op de vakkennis van 
de lokale, ambachtelijke vaklui dankzij de steun van de 

beroepsverenigingen. Zo stelt de Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat zich tot doel om in Frankrijk vijftig en in 
Vlaanderen dertig ambachtelijke bakkers op te leiden. 
Onder andere ook Bakmeesters West-Vlaanderen – het 
overkoepelend verbond van de West-Vlaamse bakkers-
bonden – werkt aan het project mee.

Grensoverschrijdend
Het behoud van de buurtwinkel en de bescherming 
van het culinaire erfgoed zijn de belangen die Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen aan beide zijden van de 
Frans-Belgische grens behartigt. Daarom hebben zich 
ook enkele Vlaamse partners uitdrukkelijk bij het initi-
atief aangesloten. Syntra West (begeleidings- en oplei-
dingscentrum voor ondernemers), POM West-Vlaande-
ren (agentschap voor economische ontwikkeling) en 
Bakmeesters West-Vlaanderen (beroepsorganisatie, het 
vroegere WEBA) zoeken mee naar vernieuwende oplos-
singen, onder meer op het vlak van distributie.
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BROOD & BANKET EN 

PAIN & PÂTISSERIE ZIJN 

AFGETEKEND MARKTLEIDER

Nieuw onderzoek van het Belgisch Bakkerspanel be-

vestigt Brood & Banket Magazine en Pain & Pâtisserie 

Magazine als de onbetwiste marktleiders bij de vak-

bladen voor de Belgische bakkerijsector. Het Bakker-

spanel bevroeg een statistisch relevante steekproef van 

Belgische bakkers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Eén van de vragen luidde: welke vakbladen of maga-

zine leest u om bij te blijven in uw vakgebied? 77% van 

de Nederlandstalige bakkers en patissiers duidt Brood 

& Banket als eerste informatiebron. Bij de Franstalige 

bakkers gaat het om 68%. De Nederlandstalige en 

Franstalige versies – Brood & Banket en Pain & Pâtis-

serie – dekken samen 75% van de markt af en zijn daar-

mee afgetekend marktleider.

PISTOLET ORIGINAL   
MAAKT TOP VIJF BEKEND
De voorbije vijf jaar werkte Pistolet 

Original in Brussel een heuse 

succesformule uit. Uiteraard springt de 

samenwerking met bekende Belgische 

chefs als Sofi e Dumont, Lionel 

Rigolet, Stefan Jacobs, Gérald Watelet, 

Peter Goossens, Giovanni Bruno en 

Christophe Hardiquest in het oog. 

Toch is het vooral de ambachtelijke 

pistolet van 

Yves Guns 

die het 

uitgangspunt 

blijft. Naar 

aanleiding 

van vijf jaar 

Pistolet 

Original 

maakte zaakvoerster Valérie Lepla de 

vijf populairste pistolets van de zaak 

bekend: préparé met tuinkers, tomaat en 

grijzegarnaalsalade, gebakken vleesbrood en 

witloof, witte pense met gestoofde ui en gehakt 

met pickles. Deze winter presenteert Pistolet 

Original het broodje ‘Gaulois’ van chef Eric 

Martin.

CONSUMENT HEEFT WEINIG VRAGEN 
ROND ALLERGENEN

Een bevraging van het 

Belgisch Bakkerspanel 

bij 332 bakkers toont 

aan dat de consument 

maar weinig vraagt 

over allergenen. 39% 

van de respondenten 

krijgt minder dan één 

vraag per maand over 

allergenen. 11% kreeg 

tot nu toe nog nooit 

een vraag rond zaken 

als gluten of lactose. 

Wanneer de consument een vraag stelt die verband houdt met allergenen, 

gaat het in acht op tien gevallen over brood. 

Naar schatting 0,5 tot 1 procent van de Belgen leidt aan glutenallergie of 

coeliakie. De sector heeft zeker aandacht voor het onderwerp, alleen blijft 

het in de praktijk niet eenvoudig om glutenvrij te produceren. Er is mak-

kelijk contaminatie met bloem mogelijk. Glutenvrije productie gebeurt 

daarom bij voorkeur in een afgescheiden atelier en met aparte machines. 

De voorbije weken voerde het Belgisch Bakkerspanel een enquête uit bij 

duizend Belgische consumenten. De studie peilt onder meer naar de hou-

ding van de consument ten opzichte van allergenen bij de aankoop van 

brood, patisserie, viennoiserie en chocolade. Het Belgisch Bakkerspanel 

stelt de bevindingen uit de studie voor in één van de volgende edities van 

Brood & Banket.
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 Belgisch vakblad voor de brood- en banketbakkerij,  

 de confi serie, de chocolaterie en de ijsbereiding 

B
Brood & Banket
B&

BROODWAY 2018: 

HET VERSLAG

DOSSIERS
KNEDERS EN OVENS

TRENDTOUR 

NOORD-FRANKRIJK

15/10/18   15:40

BROODWAY 2018: 

LE RAPPORT

DOSSIERS
PÉTRINS ET FOURS

TRENDTOUR DANS LE 

NORD-PAS-DE-CALAIS
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Magazine spécialisé pour les boulangeries, 

pâtisseries, confi series, chocolateries et glaceries

PP
Pain & Pâtisserie

&

17/10/18   08:30

Chef Eric Martin.
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GEERT JONCKHEERE DEMONSTREERT 
AMBACHTELIJK DESEMBROOD
Voor de lezers van Brood & Banket Magazine is Geert Jonckheere al lang 

geen onbekende meer. De vakleerkracht van Ter Groene Poorte en auteur 

van onder meer ‘Basic hartig gebak’ demonstreert op 26 februari bij VABA 

Sint-Aubertuscentrum in Brugge. Het thema van de demo is ‘ambachtelijke 

broodtrends’. De nadruk zal onder meer liggen op het gebruik van desem en 

diverse graansoorten bij mooie, creatieve en smaakvolle recepten.

Praktisch: 26 februari 2019 van 9.30 tot 16.30 uur. 
Deelname kost 90 euro (inclusief middagmaal en receptenbundel). 
Inschrijven via hans.dheer@tergroenepoorte.be

Het volgende nummer op 5 februari 2019
Daarin besteden we onder meer ruim aandacht aan

Chocolade & chocolademachines - Ontbijtservice - 
Hygiëne: Vaatwassers - Doseermachines - Minder suiker

Hebt u zelf iets te melden dat een plaatsje in B&B verdient aarzel dan 
niet om ons te contacteren!

De kleine aankondigingen moeten in ons bezit zijn uiterlijk 
op 15 januari 2019

Stuur ze naar: Evolution Media Group, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke of 
d.vandamme@broodenbanket.be

Brood & Banket is een realisatie van bvba Evolution Media Group, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, Tel. 056-60 73 
33, Fax 056-61 05 83, e-mail: info@evolution.be Hoofdredacteur Dries Van Damme Tel. 0486-13 13 04 Fax 050-
33 19 07 e-mail: d.vandamme@broodenbanket.be Redactie Solange Delsart, Kurt Deman, Koen Vandepopuliere, 
Robert Petit, Joëlle Rochette, Dries Van Damme, Mieke Witdouck Media Consultants François Drory, Annick 
Bauwens, Tel. 056-60 73 33, Fax 056-61 05 83 Oplage 6.500 ex. 4.200 NL, 2.300 FR. Spreiding Alle bakkers in België, 
confiseurs, chocolatiers, ijsbereiders en de  aanverwante handel en  nijverheid Lay-out & Druk Oranje, Wielsbeke, 
Tel. 056-60 18 18 Fotografie The Image Factory Verantwoordelijke uitgever Mieke Witdouck, Vlasstraat 17, 8710 
Wielsbeke Abonnementen Jaarabonnement: € 45 Buitenland: € 65 De abonnementen kunnen op elk ogenblik 
onderschreven worden: Evolution bvba, 385-0451160-76 Gelieve ons in geval van adresverandering de adresband 
verbeterd terug te sturen. Overname, zelfs gedeeltelijk van artikels en publicitaire projecten, is voorbehouden aan 
het copyright van het tijdschrift. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Edition française sur 
demande. Andere tijdschriften Restaurant Business het tijdschrift voor el ke gastronoom, oenofiel en de horeca 
Café & Bistro -het enige vakblad voor cafés & tavernes, de bierhandel en de brouwerijen Catering & Grootkeuken 
het enige vaktijdschrift voor instellingen en collectiviteiten Frituur&Snack tijdschrift voor de sec tor van de 
snelrestauratie Food&Meat De Slager tijdschrift voor de  vleeswarensector Food Industry magazine voor 
de in dustriële voedingsbewerking en -verwerking Hotel Business het enige vakblad voor hotels in België

B
Brood & Banket

B&

ETALAGE- EN SEIZOENSARTIKELEN   IN- & OUTDOOR MEUBELEN   GLAS  POTTERIE  

VERPAKKINGSMATERIAAL & LINNTEN   GROTE KEUZE KLEUR EN TEXTUUR

G R O O T H A N D E L  I N  S F E E R

www.vandervennet.com
BRUGGE  |  KUUURNE  |  BRUSSSEL
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Familie van Oeffelen 5 jaar trotse eigenaar

VLB Pano & Ecosmart nu zeer laag geprijsd!

www.vlb-breadslicers.eu 

Adres: Watermolen 24  4751VK Oud Gastel 

Tel: +31 (0)165-767565  sales@vlb-breadslicers.eu

Scherpe prijzen voor orginele 

onderdelen en ontzorgpakket 

messen wisselen

Contact VLB België:  
Thomas van Oeffelen

Tel: +31(0)6 - 408 877 56 

Contact Provincie Antwerpen:  
Frank Denisse

Tel: +32(0) - 476 552 623

24/7 onderhoud door 

VLB specialist 



De perfectie in de details 

Dankzij de nieuwe ECO+automode wordt uw 

brood sneller en makkelijker gesneden. Plaats 

uw brood in de machine en het snijden start snel 

en automatisch. Minder handelingen zorgen voor 

meer veiligheid en gemak !

AutoMode

Optie AUTOMODE (waarde van 300€) 

wordt tot 1 januari ‘19 GRATIS !

www.jac-machines.com





De FLEXBAKER-UV bewaarsysteem garandeert 
een bewaring tot 14 dagen van voorgebakken 
en zachte producten.

>

>

>
overdag.

>  NACHTWERK WORDT DAGWERK.

>
in de FLEXBAKER-UV.

>
energiebesparing.

HEIN FLEX-UV
REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE VOOR HET BEWAREN VAN UW AFGEWERKTE PRODUCTEN

FLEX  FAMILY MAAKT ECHTE AMBACHT FLEXIBEL

FLEXCHOCOLAT-UVFLEXBAKER-UVFLEXPATIS-UV

Paul Geens  0477 - 462 369

of Ludovic Deblauwe 0471 - 596 450

www.hein.lu

Met de FLEXCHOCOLAT-UV kunt u afgewerkte 

>

>
omgeving.

>  Lange houdbaarheid ook voor producten 

>  Uitzicht maar ook smaken behouden hun 

>

>

>

>

>

>

kopen!

                 Voor het bewaren van gebak
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