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One-stop-shopping,
ook bij de bakker

Laat de kaas niet
van uw brood
eten …

2

Tijd is een schaars goed voor de moderne mens.
‘s Middags vinden we amper de tijd om te eten,
laat staan om uitgebreid te koken. Meteen weet u
waarom de slager zich vandaag liever als traiteur
laat aanspreken. Maar terwijl de slager, behalve
vlees, ook versbereide maaltijden verkoopt en
ook de supermarkt inspeelt op de vraag naar
‘convenience’, laat de bakker nog al te vaak de
kaas van zijn brood eten. Maak het de drukbezette
consument dus gemakkelijk en bied, naast brood
en banket, ook hartige producten en beleg aan. De
belegde broodjes, pizza’s, quiches en kant-en-klare
maaltijdboxen zullen u beslist geen windeieren
leggen.
Veel leesplezier!
Christian VAN STRYDONCK

One-stop-shopping: een begrip dat bij menig bakker,
behalve het deeg ook de haren doet rijzen. De consument heeft alsmaar minder tijd en bundelt daarom zijn
aankopen op één plaats. De supermarkt speelt daar al
succesvol op in met een eigen brood- en banketafdeling.
Maar dezelfde ‘snelle’ consument biedt ook de bakker
tal van kansen. Uw winkel omtoveren tot een bescheiden one-stop-shop is makkelijker dan u denkt!
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De moderne bakker speelt in op trends om zijn omzet te
verhogen. Vandaag is het codewoord ‘convenience’. De
drukbezette consument heeft immers geen tijd meer
om ‘s morgens zijn middagboterhammen te smeren of
een lunchpakket samen te stellen. Een slimme bakker
klaart met plezier voor hem die klus. Of hoe u tijdwinst
verkoopt als toevoegde waarde!

Snack

Broodje Banaammmm …

Ontbijt

Pizzabaguette

Spectaculaas

Slimme bakkers verkopen, behalve brood en zoet, ook
hartige producten. De pizzabaguette is in dat aanbod
een vaste waarde. Deze versie onderscheidt zich door een
broodbodem op basis van maïsdeeg. Een pittige snack, die
zowel koud als warm niet te versmaden is.

De morgenstond heeft goud in de mond … zeker met een
beet in deze spectaculaire speculaasbrioche. Sinterklaas
hoeft niet eens in de buurt te zijn om zonder blozen van
deze lekkernij te genieten. Twee lagen deeg, daartussen een
laagje smeuïge speculaas én een kop dampende koffie bij
het ontbijt: goed begonnen is meer dan ooit half gewonnen …

Recept

		
PANOMIX MAÏS
Bloem
Water
Eieren
Gist
PIZZATOPPING

Briochedeeg

1000 g
1000 g
850 g
100 g
80 g

Bloem
Water
Eieren
Gist
Suiker
VECTOR MXI
MARGARINE CAKE/BRIOCHE
Zout

Werkwijze
Van alle grondstoffen een soepel en homogeen deeg draaien.
Vervolgens 5 minuten laten rusten. Het deeg uitrollen op stand 4 van
de uitroltafel.
Plakjes snijden van 14x7 cm.
PIZZATOPPING aanbrengen en beleggen met groenten (naar keuze).
Afwerken met gemalen kaas.
Bakken op 210 °C gedurende ± 20 minuten.
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Bladerdeeg
CRUSTY
Water (koud)
MARGARINE BLADERDEEG

2000 g
900 g
1200 g

Pizzabaguette

Tijdwinst voor uw klant
als toegevoegde waarde

Deegtemperatuur: 24-25 °C.

3

211
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Met de bakker de dag rond …

Hou het vers

De bakkerij draait al lang niet meer rond brood en banket alleen. De bakker legt terecht ook hartige producten
in zijn rekken. Toch laten de meesten nog veel kansen
liggen. Als bakker heeft u immers alles in huis om de
consument voor een hele dag te bevoorraden.

Snelheid is een troef, maar kwaliteit en versheid blijven
primeren bij de bakker. Kies daarom bij het samenstellen van lunchpakketten of belegde broodjes voor zachte
producten. Deze blijven langer vers. Op zoek naar inspiratie? Blader dan eens naar de recepten in deze Klok. Maak
het uzelf vooral niet te moeilijk en kies voor eenvoudig
beleg. De gehaaste consument heeft geen boodschap
aan exotische recepten met veel toeters en bellen.
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Kant-en-klaar
Durf dus verder te kijken dan het ontbijt en bied ook
producten aan voor tussendoor, de lunch of een stevige
snack bij het favoriete tv-programma van uw klanten.
Belegde broodjes, kant-en-klare maaltijdboxen, lunchpakketten met behalve een broodje ook een drankje,
een muffin en een dessert: voor u betekent het amper
extra werk en de verpakkingen vragen evenmin een
grote investering. De moderne consument betaalt er
echter wél graag wat extra’s voor!

Voorverpakt
De overheid voorziet strikte regels voor voorverpakte
producten, zoals een verplicht etiket met een opsomming van ingrediënten en allergenen. Navraag bij het
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)
leert echter dat deze regels niet gelden voor producten
die vers worden samengesteld voor onmiddellijke verkoop. Voor meer informatie over deze regelgeving verwijzen we graag naar het FAVV.
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Het deeg uitrollen op stand 5 van de uitroltafel en plakjes snijden van
12x11 cm.
Hierop een halve banaan plaatsen en een dun streepje frambozenconfituur ernaast spuiten. Oprollen en dichtplooien (zoals voor worstenbrood).
Vervolgens een rusttijd van ± 20 minuten geven, met ei bestrijken en afbakken op 220 °C gedurende 30 minuten.
Voor de afwerking: de zijkanten in SCHOKOBELLA dompelen en de bovenkant lichtjes besuikeren.

g
g
g
g
g
g
g
g

Kneding: de kneding starten met 2/3de van de bloem, water, eieren en gist.
Vervolgens de resterende grondstoffen toevoegen en een soepel en homogeen deeg kneden.
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Water en CRUSTY kneden in eerste versnelling.
Onmiddellijk 6 toeren van 3 geven, of 4 toeren van 4 met korte rusttijd
van 5 tot 10 minuten tussen 2 toeren.
Bij warmte, het deeg tussen de toeren in de koelkast laten rusten.

2000
680
200
140
100
400
300
34

Werkwijze

Werkwijze
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Het worstenbroodje kende u al. Maak nu kennis met de
jongste telg van de familie, gevuld met een lekkere banaan en voorzien van een zalig laagje chocolade. Angst
voor plakkerige handen is onnodig, want onze gele vriend
blijft bij het bakken intact. Kortom: een lekker én gemakkelijk tussendoortje.
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Broodje Banaammmm …

Speculaas
Bloem
SUPER BISCA
Bruine suiker
Suiker
Eieren
MARGARINE CAKE/BRIOCHE
Water (40 °C)
Zout
Natriumbicarbonaat
Alkali
Speculaaskruiden

1000
180
410
410
70
410
50
4
7
9
30
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Werkwijze
Eerst de vetstof mengen met de suiker en de bruine suiker.
Vervolgens de eieren, speculaaskruiden, natriumbicarbonaat en de gezeefde alkali ondermengen. De bloem en SUPER BISCA toevoegen en als laatste
het water (de hoeveelheid water die dient toegevoegd, is afhankelijk van
de vastheid van het deeg).
Speculaasdeeg uitrollen op stand 5 van de uitroltafel.

Opbouw en afwerking
Een briochedeegstuk platdrukken op een pressplaat en hierop een op stand
5 uitgerold stuk speculaasdeeg leggen (van dezelfde grootte). Vervolgens
een tweede stuk briochedeeg opleggen. Verdelen met de machine zonder
opbollen.
Op platen schikken en laten narijzen gedurende ± 60 minuten. Doreren en
afbakken op 190 °C gedurende ± 15 minuten.
Abricoteren met PALETTA SPRAY ABRIKOOS en rondom aanzetten met geschaafde amandelen.
Eventueel nog licht besuikeren.

Spectaculaas
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Kneding: de kneding starten met 2/3de van de bloem, water, eieren en gist.
Vervolgens de resterende grondstoffen toevoegen en een soepel en homogeen deeg kneden.
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Water en CRUSTY kneden in eerste versnelling.
Onmiddellijk 6 toeren van 3 geven, of 4 toeren van 4 met korte rusttijd
van 5 tot 10 minuten tussen 2 toeren.
Bij warmte, het deeg tussen de toeren in de koelkast laten rusten.
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Het worstenbroodje kende u al. Maak nu kennis met de
jongste telg van de familie, gevuld met een lekkere banaan en voorzien van een zalig laagje chocolade. Angst
voor plakkerige handen is onnodig, want onze gele vriend
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Broodje Banaammmm …

Speculaas
Bloem
SUPER BISCA
Bruine suiker
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Eieren
MARGARINE CAKE/BRIOCHE
Water (40 °C)
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Natriumbicarbonaat
Alkali
Speculaaskruiden

1000
180
410
410
70
410
50
4
7
9
30
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Werkwijze
Eerst de vetstof mengen met de suiker en de bruine suiker.
Vervolgens de eieren, speculaaskruiden, natriumbicarbonaat en de gezeefde alkali ondermengen. De bloem en SUPER BISCA toevoegen en als laatste
het water (de hoeveelheid water die dient toegevoegd, is afhankelijk van
de vastheid van het deeg).
Speculaasdeeg uitrollen op stand 5 van de uitroltafel.

Opbouw en afwerking
Een briochedeegstuk platdrukken op een pressplaat en hierop een op stand
5 uitgerold stuk speculaasdeeg leggen (van dezelfde grootte). Vervolgens
een tweede stuk briochedeeg opleggen. Verdelen met de machine zonder
opbollen.
Op platen schikken en laten narijzen gedurende ± 60 minuten. Doreren en
afbakken op 190 °C gedurende ± 15 minuten.
Abricoteren met PALETTA SPRAY ABRIKOOS en rondom aanzetten met geschaafde amandelen.
Eventueel nog licht besuikeren.

Spectaculaas

Quadrini

u n ch

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

L
4000
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2600
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Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).
Deegtemperatuur: ± 24 °C.

1. Quadrini Wit

		
Bloem 11,5/680
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5000
1500
1250
200
625
85
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2. Quadrini Bruin

4500
500
1500
1250
200
625
85
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Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).

Voorrijs: 15 minuten.
Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
Rechthoeken van 15x5 cm uit het deeg snijden, of driehoeken met
behulp van een croissantrol. Vervolgens de deegstukjes omdraaien en in
DECORMIX drukken.
Narijs: ± 60 minuten.
Bakken: zonder stoom (vloeroven), met gesloten kleppen gedurende
12 minuten op ± 230 °C.

De traditionele misérable doet haar naam vaak alle eer
aan. Het tijdrovende en omslachtige productieproces is
vanaf nu definitief verleden tijd. In een wip tovert u deze
misérable met crème au beurre en vanille uit uw oven, mét
behoud van de authentieke smaak.

BISCAMIX
Eiwit
Suiker
BROYAGE 100% S

1000
1000
1000
1000

g
g
g
g

De ingrediënten samen opkloppen gedurende 8 à 10 minuten op hoge
snelheid.
Bakken gedurende ± 15 minuten op ± 200 °C.

Bakken: zonder stoom (vloeroven) gedurende 12 minuten met gesloten
kleppen op 230 °C.

Artistieke
amandelcake

Vanille crème au beurre
BIANKA SOFT
Boter
Eieren (gepasteuriseerd)
VANILLE COMBANI ESSENCE

1000
1000
500
10

g
g
g
g

De BIANKA SOFT met de boter mengen. Hieraan de gepasteuriseerde eieren
toevoegen, alsook de VANILLE COMBANI ESSENCE. Daarna dit alles opkloppen tot een gladde en luchtige crème.

Opbouw
2000 g crème au beurre op een plak biscuit misérable verdelen en er een
tweede plak bovenop plaatsen.
Vervolgens de bovenste laag lichtjes bestrijken met crème au beurre tot
een gladde afwerking. Het geheel in koeling of diepvries plaatsen.
Ten slotte met decorsuiker bestrooien en in de gewenste porties verdelen.-

Miss Misérable
2008

Artistieke amandelcake

Eén blik op deze trendy amandelcake volstaat om elke
zoetekauw te verleiden. Let u vooral op de open laagjes
frambozenconfituur en de kunstzinnige afwerking met
SCHOKOBELLA WIT. Te mooi om uw tanden in te zetten?
Met dit recept maakt u er gelukkig zoveel van als u wilt.
Recept

		
ROMA
Eieren
MUFFINOLIE
AMANDELPAN
Water

1000
500
250
250
150

g
g
g
g
g
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Een stukje Italië op maat. Met deze cappuccinocake haalt
u het in huis. U kunt er zowel kleine eenpersoonsporties
als grotere taarten van snijden, voor kleine én grote trek.
Het laagje tiramisu brengt u met dit heerlijk tussendoortje
helemaal in zuiderse sferen.

Bavarois van pure chocolade

Cappuccinocake met amandelen

Melk
Eigeel
Suiker
AE NEUTRAAL
Pure chocolade
Slagroom

500 g
120 g
150 g
150 g
250 g
750 g

Een crème anglaise koken met de melk, suiker en het eigeel.
Onmiddellijk de gehakte pure chocolade en ALASKA EXPRESS NEUTRAAL
toevoegen.
Laten afkoelen tot ± 35 °C en dan de voor 2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

AE FRAMBOOS
Slagroom

150 g
1000 g

De slagroom aan de kook brengen en ALASKA EXPRESS FRAMBOOS toevoegen.

Mousse sabayon van passievruchten
Eigeel
Suiker
Water
AE PASSIEVRUCHT
Water (lauw)
Slagroom

400 g
240 g
120 g
160 g
200 g
700 g

1) Bombe-beslag
Het eigeel, 120 g water en de suiker mengen.
Verwarmen tot 80 °C (au bain-marie of in microgolf). Vervolgens opkloppen tot een luchtige en schuimige gebonden massa.
2) Mousse sabayon van passievruchten
ALASKA EXPRESS PASSIEVRUCHT oplossen in lauw water (200 g).
Voorzichtig het bombe-beslag ondermengen en de voor 2/3 opgeklopte
slagroom toevoegen.

ROMA
Eieren
Boter (op kamertemp.)
AMANDELPAN
Melk
DESSERTPASTA MOKKA

Werkwijze

		
Alle grondstoffen mengen in eerste versnelling gedurende ± 5 minuten
tot een glad en homogeen beslag.

Een siliconenvorm met cirkels van 12 cm Ø gebruiken en deze telkens
vullen met 75 g amandelcakebeslag.
Bakken op 200 °C gedurende 15 minuten.
De siliconenmat (na afkoeling) in diepvries plaatsen zodat de cakeschijven moeiteloos ontvormen.
Telkens drie cirkels cake op elkaar plaatsen en de tussenlagen vullen met
2 x 35 g frambozenconfituur. Het geheel overgieten met SCHOKOBELLA
WIT en afwerken met garnituur.

2000 g
1000 g
500 g
600 g
300 g
120 g

Alle ingrediënten in eerste versnelling mengen tot een glad en homogeen beslag (± 5 minuten).
Een kader 40x60 cm bekleden met bakpapier en hierop het beslag verdelen (of 2 kaders 20x60 cm).
Bakken gedurende ± 45 minuten op 180 °C.
Na koeling, de cake op een rooster omdraaien.

Crème tiramisu
Slagroom
Water (lauw)
ZEESAN TIRAMISU MASCA

1000 g
250 g
200 g

ZEESAN TIRAMISU MASCA oplossen in lauw water en vervolgens de voor
2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

Opbouw
Een reliëftapijt in een kader 40x60 cm plaatsen en hierop de crème tiramisu verdelen.
Hierop de afgebakken cappuccinocake met amandelen plaatsen en het
geheel in de koeling laten opstijven.
Vervolgens ontvormen en het reliëftapijt wegnemen. Dan bespuiten
met een mengeling van 50 % cacaoboter en 50 % gesmolten couverturechocolade.
Versnijden in de gewenste vorm.

Opbouw

Opbouw

Quadrini

Cake à l’Italia

De lekkerste toetjes in één glas, klaar om laagje per laagje
te ontdekken. Een bavarois van pure chocolade, een panna
cotta van fruitige framboos en een sabayon van exotische
passievruchten laten zich om beurt lekker luchtig lepelen.
Te diep in het glas kijken is voor één keer wél toegelaten.

Panna cotta met framboos

4

Voorrijs: 15 minuten.

Narijs: ± 60 minuten.
Na 30 minuten, insnijden in kruisvorm.

Laagjeslepelaar

Biscuit misérable

Deegtemperatuur: ± 24 °C.

Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
In vierkanten versnijden van 9x9 cm (± 100 g).
De deegstukken Quadrini Wit omkeren en in de bloem drukken. De
donkere versie Quadrini Bruin in het griesmeel drukken en vervolgens
op platen verdelen.

Laagjeslepelaar

u u r tj e

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5

Recept

Miss Misérable 2008

4
u u r tj e

L

Panini Scuri

4
u u r tj e

Bent u klaar voor een primeur? De Quadrini en de Panini
Scuri zijn donkere en tegelijk zachte meergranenbroodjes.
Zoals u weet geen voor de hand liggende combinatie,
maar met deze recepten legt ook u ze in uw toonbank.
Door hun zachtheid blijven ze langer vers en zijn ze perfect
om te beleggen voor later gebruik … áls u tot dan kunt
wachten natuurlijk.

Panini Scuri

4
u u r tj e

Onderlegd in beleg

h
unc

De glaasjes schuin plaatsen in een langwerpige vorm.
Hierin een bodem van chocoladebavarois gieten en in diepvries plaatsen
om op te stijven.
Vervolgens hierop ongeveer een halve centimeter panna cotta met framboos gieten en dit opnieuw in diepvries plaatsen.
Daarna de glaasjes rechtzetten en verder afvullen met sabayon van
passievruchten. In het midden van deze laag een stukje biscuit stoppen.
Afwerken naar eigen inspiratie.

Cake à l’Italia

Quadrini

u n ch

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

L
4000
1000
2600
200
625
85
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Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).
Deegtemperatuur: ± 24 °C.

1. Quadrini Wit

		
Bloem 11,5/680
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5000
1500
1250
200
625
85
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2. Quadrini Bruin

4500
500
1500
1250
200
625
85

g
g
g
g
g
g
g

Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).

Voorrijs: 15 minuten.
Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
Rechthoeken van 15x5 cm uit het deeg snijden, of driehoeken met
behulp van een croissantrol. Vervolgens de deegstukjes omdraaien en in
DECORMIX drukken.
Narijs: ± 60 minuten.
Bakken: zonder stoom (vloeroven), met gesloten kleppen gedurende
12 minuten op ± 230 °C.

De traditionele misérable doet haar naam vaak alle eer
aan. Het tijdrovende en omslachtige productieproces is
vanaf nu definitief verleden tijd. In een wip tovert u deze
misérable met crème au beurre en vanille uit uw oven, mét
behoud van de authentieke smaak.

BISCAMIX
Eiwit
Suiker
BROYAGE 100% S

1000
1000
1000
1000

g
g
g
g

De ingrediënten samen opkloppen gedurende 8 à 10 minuten op hoge
snelheid.
Bakken gedurende ± 15 minuten op ± 200 °C.

Bakken: zonder stoom (vloeroven) gedurende 12 minuten met gesloten
kleppen op 230 °C.

Artistieke
amandelcake

Vanille crème au beurre
BIANKA SOFT
Boter
Eieren (gepasteuriseerd)
VANILLE COMBANI ESSENCE

1000
1000
500
10

g
g
g
g

De BIANKA SOFT met de boter mengen. Hieraan de gepasteuriseerde eieren
toevoegen, alsook de VANILLE COMBANI ESSENCE. Daarna dit alles opkloppen tot een gladde en luchtige crème.

Opbouw
2000 g crème au beurre op een plak biscuit misérable verdelen en er een
tweede plak bovenop plaatsen.
Vervolgens de bovenste laag lichtjes bestrijken met crème au beurre tot
een gladde afwerking. Het geheel in koeling of diepvries plaatsen.
Ten slotte met decorsuiker bestrooien en in de gewenste porties verdelen.-

Miss Misérable
2008

Artistieke amandelcake

Eén blik op deze trendy amandelcake volstaat om elke
zoetekauw te verleiden. Let u vooral op de open laagjes
frambozenconfituur en de kunstzinnige afwerking met
SCHOKOBELLA WIT. Te mooi om uw tanden in te zetten?
Met dit recept maakt u er gelukkig zoveel van als u wilt.
Recept

		
ROMA
Eieren
MUFFINOLIE
AMANDELPAN
Water

1000
500
250
250
150

g
g
g
g
g

Zeelandia De Klok april 2008

Een stukje Italië op maat. Met deze cappuccinocake haalt
u het in huis. U kunt er zowel kleine eenpersoonsporties
als grotere taarten van snijden, voor kleine én grote trek.
Het laagje tiramisu brengt u met dit heerlijk tussendoortje
helemaal in zuiderse sferen.

Bavarois van pure chocolade

Cappuccinocake met amandelen

Melk
Eigeel
Suiker
AE NEUTRAAL
Pure chocolade
Slagroom

500 g
120 g
150 g
150 g
250 g
750 g

Een crème anglaise koken met de melk, suiker en het eigeel.
Onmiddellijk de gehakte pure chocolade en ALASKA EXPRESS NEUTRAAL
toevoegen.
Laten afkoelen tot ± 35 °C en dan de voor 2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

AE FRAMBOOS
Slagroom

150 g
1000 g

De slagroom aan de kook brengen en ALASKA EXPRESS FRAMBOOS toevoegen.

Mousse sabayon van passievruchten
Eigeel
Suiker
Water
AE PASSIEVRUCHT
Water (lauw)
Slagroom

400 g
240 g
120 g
160 g
200 g
700 g

1) Bombe-beslag
Het eigeel, 120 g water en de suiker mengen.
Verwarmen tot 80 °C (au bain-marie of in microgolf). Vervolgens opkloppen tot een luchtige en schuimige gebonden massa.
2) Mousse sabayon van passievruchten
ALASKA EXPRESS PASSIEVRUCHT oplossen in lauw water (200 g).
Voorzichtig het bombe-beslag ondermengen en de voor 2/3 opgeklopte
slagroom toevoegen.

ROMA
Eieren
Boter (op kamertemp.)
AMANDELPAN
Melk
DESSERTPASTA MOKKA

Werkwijze

		
Alle grondstoffen mengen in eerste versnelling gedurende ± 5 minuten
tot een glad en homogeen beslag.

Een siliconenvorm met cirkels van 12 cm Ø gebruiken en deze telkens
vullen met 75 g amandelcakebeslag.
Bakken op 200 °C gedurende 15 minuten.
De siliconenmat (na afkoeling) in diepvries plaatsen zodat de cakeschijven moeiteloos ontvormen.
Telkens drie cirkels cake op elkaar plaatsen en de tussenlagen vullen met
2 x 35 g frambozenconfituur. Het geheel overgieten met SCHOKOBELLA
WIT en afwerken met garnituur.

2000 g
1000 g
500 g
600 g
300 g
120 g

Alle ingrediënten in eerste versnelling mengen tot een glad en homogeen beslag (± 5 minuten).
Een kader 40x60 cm bekleden met bakpapier en hierop het beslag verdelen (of 2 kaders 20x60 cm).
Bakken gedurende ± 45 minuten op 180 °C.
Na koeling, de cake op een rooster omdraaien.

Crème tiramisu
Slagroom
Water (lauw)
ZEESAN TIRAMISU MASCA

1000 g
250 g
200 g

ZEESAN TIRAMISU MASCA oplossen in lauw water en vervolgens de voor
2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

Opbouw
Een reliëftapijt in een kader 40x60 cm plaatsen en hierop de crème tiramisu verdelen.
Hierop de afgebakken cappuccinocake met amandelen plaatsen en het
geheel in de koeling laten opstijven.
Vervolgens ontvormen en het reliëftapijt wegnemen. Dan bespuiten
met een mengeling van 50 % cacaoboter en 50 % gesmolten couverturechocolade.
Versnijden in de gewenste vorm.

Opbouw

Opbouw

Quadrini

Cake à l’Italia

De lekkerste toetjes in één glas, klaar om laagje per laagje
te ontdekken. Een bavarois van pure chocolade, een panna
cotta van fruitige framboos en een sabayon van exotische
passievruchten laten zich om beurt lekker luchtig lepelen.
Te diep in het glas kijken is voor één keer wél toegelaten.

Panna cotta met framboos

4

Voorrijs: 15 minuten.

Narijs: ± 60 minuten.
Na 30 minuten, insnijden in kruisvorm.

Laagjeslepelaar

Biscuit misérable

Deegtemperatuur: ± 24 °C.

Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
In vierkanten versnijden van 9x9 cm (± 100 g).
De deegstukken Quadrini Wit omkeren en in de bloem drukken. De
donkere versie Quadrini Bruin in het griesmeel drukken en vervolgens
op platen verdelen.

Laagjeslepelaar

u u r tj e

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5

Recept

Miss Misérable 2008

4
u u r tj e

L

Panini Scuri

4
u u r tj e

Bent u klaar voor een primeur? De Quadrini en de Panini
Scuri zijn donkere en tegelijk zachte meergranenbroodjes.
Zoals u weet geen voor de hand liggende combinatie,
maar met deze recepten legt ook u ze in uw toonbank.
Door hun zachtheid blijven ze langer vers en zijn ze perfect
om te beleggen voor later gebruik … áls u tot dan kunt
wachten natuurlijk.

Panini Scuri

4
u u r tj e

Onderlegd in beleg

h
unc

De glaasjes schuin plaatsen in een langwerpige vorm.
Hierin een bodem van chocoladebavarois gieten en in diepvries plaatsen
om op te stijven.
Vervolgens hierop ongeveer een halve centimeter panna cotta met framboos gieten en dit opnieuw in diepvries plaatsen.
Daarna de glaasjes rechtzetten en verder afvullen met sabayon van
passievruchten. In het midden van deze laag een stukje biscuit stoppen.
Afwerken naar eigen inspiratie.

Cake à l’Italia

Quadrini

u n ch

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

L
4000
1000
2600
200
625
85

g
g
g
g
g
g

Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).
Deegtemperatuur: ± 24 °C.

1. Quadrini Wit

		
Bloem 11,5/680
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5000
1500
1250
200
625
85

g
g
g
g
g
g

2. Quadrini Bruin

4500
500
1500
1250
200
625
85

g
g
g
g
g
g
g

Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).

Voorrijs: 15 minuten.
Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
Rechthoeken van 15x5 cm uit het deeg snijden, of driehoeken met
behulp van een croissantrol. Vervolgens de deegstukjes omdraaien en in
DECORMIX drukken.
Narijs: ± 60 minuten.
Bakken: zonder stoom (vloeroven), met gesloten kleppen gedurende
12 minuten op ± 230 °C.

De traditionele misérable doet haar naam vaak alle eer
aan. Het tijdrovende en omslachtige productieproces is
vanaf nu definitief verleden tijd. In een wip tovert u deze
misérable met crème au beurre en vanille uit uw oven, mét
behoud van de authentieke smaak.

BISCAMIX
Eiwit
Suiker
BROYAGE 100% S

1000
1000
1000
1000

g
g
g
g

De ingrediënten samen opkloppen gedurende 8 à 10 minuten op hoge
snelheid.
Bakken gedurende ± 15 minuten op ± 200 °C.

Bakken: zonder stoom (vloeroven) gedurende 12 minuten met gesloten
kleppen op 230 °C.

Artistieke
amandelcake

Vanille crème au beurre
BIANKA SOFT
Boter
Eieren (gepasteuriseerd)
VANILLE COMBANI ESSENCE

1000
1000
500
10

g
g
g
g

De BIANKA SOFT met de boter mengen. Hieraan de gepasteuriseerde eieren
toevoegen, alsook de VANILLE COMBANI ESSENCE. Daarna dit alles opkloppen tot een gladde en luchtige crème.

Opbouw
2000 g crème au beurre op een plak biscuit misérable verdelen en er een
tweede plak bovenop plaatsen.
Vervolgens de bovenste laag lichtjes bestrijken met crème au beurre tot
een gladde afwerking. Het geheel in koeling of diepvries plaatsen.
Ten slotte met decorsuiker bestrooien en in de gewenste porties verdelen.-

Miss Misérable
2008

Artistieke amandelcake

Eén blik op deze trendy amandelcake volstaat om elke
zoetekauw te verleiden. Let u vooral op de open laagjes
frambozenconfituur en de kunstzinnige afwerking met
SCHOKOBELLA WIT. Te mooi om uw tanden in te zetten?
Met dit recept maakt u er gelukkig zoveel van als u wilt.
Recept

		
ROMA
Eieren
MUFFINOLIE
AMANDELPAN
Water

1000
500
250
250
150

g
g
g
g
g

Zeelandia De Klok april 2008

Een stukje Italië op maat. Met deze cappuccinocake haalt
u het in huis. U kunt er zowel kleine eenpersoonsporties
als grotere taarten van snijden, voor kleine én grote trek.
Het laagje tiramisu brengt u met dit heerlijk tussendoortje
helemaal in zuiderse sferen.

Bavarois van pure chocolade

Cappuccinocake met amandelen

Melk
Eigeel
Suiker
AE NEUTRAAL
Pure chocolade
Slagroom

500 g
120 g
150 g
150 g
250 g
750 g

Een crème anglaise koken met de melk, suiker en het eigeel.
Onmiddellijk de gehakte pure chocolade en ALASKA EXPRESS NEUTRAAL
toevoegen.
Laten afkoelen tot ± 35 °C en dan de voor 2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

AE FRAMBOOS
Slagroom

150 g
1000 g

De slagroom aan de kook brengen en ALASKA EXPRESS FRAMBOOS toevoegen.

Mousse sabayon van passievruchten
Eigeel
Suiker
Water
AE PASSIEVRUCHT
Water (lauw)
Slagroom

400 g
240 g
120 g
160 g
200 g
700 g

1) Bombe-beslag
Het eigeel, 120 g water en de suiker mengen.
Verwarmen tot 80 °C (au bain-marie of in microgolf). Vervolgens opkloppen tot een luchtige en schuimige gebonden massa.
2) Mousse sabayon van passievruchten
ALASKA EXPRESS PASSIEVRUCHT oplossen in lauw water (200 g).
Voorzichtig het bombe-beslag ondermengen en de voor 2/3 opgeklopte
slagroom toevoegen.

ROMA
Eieren
Boter (op kamertemp.)
AMANDELPAN
Melk
DESSERTPASTA MOKKA

Werkwijze

		
Alle grondstoffen mengen in eerste versnelling gedurende ± 5 minuten
tot een glad en homogeen beslag.

Een siliconenvorm met cirkels van 12 cm Ø gebruiken en deze telkens
vullen met 75 g amandelcakebeslag.
Bakken op 200 °C gedurende 15 minuten.
De siliconenmat (na afkoeling) in diepvries plaatsen zodat de cakeschijven moeiteloos ontvormen.
Telkens drie cirkels cake op elkaar plaatsen en de tussenlagen vullen met
2 x 35 g frambozenconfituur. Het geheel overgieten met SCHOKOBELLA
WIT en afwerken met garnituur.

2000 g
1000 g
500 g
600 g
300 g
120 g

Alle ingrediënten in eerste versnelling mengen tot een glad en homogeen beslag (± 5 minuten).
Een kader 40x60 cm bekleden met bakpapier en hierop het beslag verdelen (of 2 kaders 20x60 cm).
Bakken gedurende ± 45 minuten op 180 °C.
Na koeling, de cake op een rooster omdraaien.

Crème tiramisu
Slagroom
Water (lauw)
ZEESAN TIRAMISU MASCA

1000 g
250 g
200 g

ZEESAN TIRAMISU MASCA oplossen in lauw water en vervolgens de voor
2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

Opbouw
Een reliëftapijt in een kader 40x60 cm plaatsen en hierop de crème tiramisu verdelen.
Hierop de afgebakken cappuccinocake met amandelen plaatsen en het
geheel in de koeling laten opstijven.
Vervolgens ontvormen en het reliëftapijt wegnemen. Dan bespuiten
met een mengeling van 50 % cacaoboter en 50 % gesmolten couverturechocolade.
Versnijden in de gewenste vorm.

Opbouw

Opbouw

Quadrini

Cake à l’Italia

De lekkerste toetjes in één glas, klaar om laagje per laagje
te ontdekken. Een bavarois van pure chocolade, een panna
cotta van fruitige framboos en een sabayon van exotische
passievruchten laten zich om beurt lekker luchtig lepelen.
Te diep in het glas kijken is voor één keer wél toegelaten.

Panna cotta met framboos

4

Voorrijs: 15 minuten.

Narijs: ± 60 minuten.
Na 30 minuten, insnijden in kruisvorm.

Laagjeslepelaar

Biscuit misérable

Deegtemperatuur: ± 24 °C.

Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
In vierkanten versnijden van 9x9 cm (± 100 g).
De deegstukken Quadrini Wit omkeren en in de bloem drukken. De
donkere versie Quadrini Bruin in het griesmeel drukken en vervolgens
op platen verdelen.

Laagjeslepelaar

u u r tj e

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5

Recept

Miss Misérable 2008

4
u u r tj e

L

Panini Scuri

4
u u r tj e

Bent u klaar voor een primeur? De Quadrini en de Panini
Scuri zijn donkere en tegelijk zachte meergranenbroodjes.
Zoals u weet geen voor de hand liggende combinatie,
maar met deze recepten legt ook u ze in uw toonbank.
Door hun zachtheid blijven ze langer vers en zijn ze perfect
om te beleggen voor later gebruik … áls u tot dan kunt
wachten natuurlijk.

Panini Scuri

4
u u r tj e

Onderlegd in beleg

h
unc

De glaasjes schuin plaatsen in een langwerpige vorm.
Hierin een bodem van chocoladebavarois gieten en in diepvries plaatsen
om op te stijven.
Vervolgens hierop ongeveer een halve centimeter panna cotta met framboos gieten en dit opnieuw in diepvries plaatsen.
Daarna de glaasjes rechtzetten en verder afvullen met sabayon van
passievruchten. In het midden van deze laag een stukje biscuit stoppen.
Afwerken naar eigen inspiratie.

Cake à l’Italia

Quadrini

u n ch

		
Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

L
4000
1000
2600
200
625
85

g
g
g
g
g
g

Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).
Deegtemperatuur: ± 24 °C.

1. Quadrini Wit

		
Bloem 11,5/680
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout

5000
1500
1250
200
625
85

g
g
g
g
g
g

2. Quadrini Bruin

4500
500
1500
1250
200
625
85

g
g
g
g
g
g
g

Werkwijze
Kneding: een glad en homogeen deeg kneden (zoals voor een brooddeeg).

Voorrijs: 15 minuten.
Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
Rechthoeken van 15x5 cm uit het deeg snijden, of driehoeken met
behulp van een croissantrol. Vervolgens de deegstukjes omdraaien en in
DECORMIX drukken.
Narijs: ± 60 minuten.
Bakken: zonder stoom (vloeroven), met gesloten kleppen gedurende
12 minuten op ± 230 °C.

De traditionele misérable doet haar naam vaak alle eer
aan. Het tijdrovende en omslachtige productieproces is
vanaf nu definitief verleden tijd. In een wip tovert u deze
misérable met crème au beurre en vanille uit uw oven, mét
behoud van de authentieke smaak.

BISCAMIX
Eiwit
Suiker
BROYAGE 100% S

1000
1000
1000
1000

g
g
g
g

De ingrediënten samen opkloppen gedurende 8 à 10 minuten op hoge
snelheid.
Bakken gedurende ± 15 minuten op ± 200 °C.

Bakken: zonder stoom (vloeroven) gedurende 12 minuten met gesloten
kleppen op 230 °C.

Artistieke
amandelcake

Vanille crème au beurre
BIANKA SOFT
Boter
Eieren (gepasteuriseerd)
VANILLE COMBANI ESSENCE

1000
1000
500
10

g
g
g
g

De BIANKA SOFT met de boter mengen. Hieraan de gepasteuriseerde eieren
toevoegen, alsook de VANILLE COMBANI ESSENCE. Daarna dit alles opkloppen tot een gladde en luchtige crème.

Opbouw
2000 g crème au beurre op een plak biscuit misérable verdelen en er een
tweede plak bovenop plaatsen.
Vervolgens de bovenste laag lichtjes bestrijken met crème au beurre tot
een gladde afwerking. Het geheel in koeling of diepvries plaatsen.
Ten slotte met decorsuiker bestrooien en in de gewenste porties verdelen.-

Miss Misérable
2008

Artistieke amandelcake

Eén blik op deze trendy amandelcake volstaat om elke
zoetekauw te verleiden. Let u vooral op de open laagjes
frambozenconfituur en de kunstzinnige afwerking met
SCHOKOBELLA WIT. Te mooi om uw tanden in te zetten?
Met dit recept maakt u er gelukkig zoveel van als u wilt.
Recept

		
ROMA
Eieren
MUFFINOLIE
AMANDELPAN
Water

1000
500
250
250
150

g
g
g
g
g

Zeelandia De Klok april 2008

Een stukje Italië op maat. Met deze cappuccinocake haalt
u het in huis. U kunt er zowel kleine eenpersoonsporties
als grotere taarten van snijden, voor kleine én grote trek.
Het laagje tiramisu brengt u met dit heerlijk tussendoortje
helemaal in zuiderse sferen.

Bavarois van pure chocolade

Cappuccinocake met amandelen

Melk
Eigeel
Suiker
AE NEUTRAAL
Pure chocolade
Slagroom

500 g
120 g
150 g
150 g
250 g
750 g

Een crème anglaise koken met de melk, suiker en het eigeel.
Onmiddellijk de gehakte pure chocolade en ALASKA EXPRESS NEUTRAAL
toevoegen.
Laten afkoelen tot ± 35 °C en dan de voor 2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

AE FRAMBOOS
Slagroom

150 g
1000 g

De slagroom aan de kook brengen en ALASKA EXPRESS FRAMBOOS toevoegen.

Mousse sabayon van passievruchten
Eigeel
Suiker
Water
AE PASSIEVRUCHT
Water (lauw)
Slagroom

400 g
240 g
120 g
160 g
200 g
700 g

1) Bombe-beslag
Het eigeel, 120 g water en de suiker mengen.
Verwarmen tot 80 °C (au bain-marie of in microgolf). Vervolgens opkloppen tot een luchtige en schuimige gebonden massa.
2) Mousse sabayon van passievruchten
ALASKA EXPRESS PASSIEVRUCHT oplossen in lauw water (200 g).
Voorzichtig het bombe-beslag ondermengen en de voor 2/3 opgeklopte
slagroom toevoegen.

ROMA
Eieren
Boter (op kamertemp.)
AMANDELPAN
Melk
DESSERTPASTA MOKKA

Werkwijze

		
Alle grondstoffen mengen in eerste versnelling gedurende ± 5 minuten
tot een glad en homogeen beslag.

Een siliconenvorm met cirkels van 12 cm Ø gebruiken en deze telkens
vullen met 75 g amandelcakebeslag.
Bakken op 200 °C gedurende 15 minuten.
De siliconenmat (na afkoeling) in diepvries plaatsen zodat de cakeschijven moeiteloos ontvormen.
Telkens drie cirkels cake op elkaar plaatsen en de tussenlagen vullen met
2 x 35 g frambozenconfituur. Het geheel overgieten met SCHOKOBELLA
WIT en afwerken met garnituur.

2000 g
1000 g
500 g
600 g
300 g
120 g

Alle ingrediënten in eerste versnelling mengen tot een glad en homogeen beslag (± 5 minuten).
Een kader 40x60 cm bekleden met bakpapier en hierop het beslag verdelen (of 2 kaders 20x60 cm).
Bakken gedurende ± 45 minuten op 180 °C.
Na koeling, de cake op een rooster omdraaien.

Crème tiramisu
Slagroom
Water (lauw)
ZEESAN TIRAMISU MASCA

1000 g
250 g
200 g

ZEESAN TIRAMISU MASCA oplossen in lauw water en vervolgens de voor
2/3 opgeklopte slagroom toevoegen.

Opbouw
Een reliëftapijt in een kader 40x60 cm plaatsen en hierop de crème tiramisu verdelen.
Hierop de afgebakken cappuccinocake met amandelen plaatsen en het
geheel in de koeling laten opstijven.
Vervolgens ontvormen en het reliëftapijt wegnemen. Dan bespuiten
met een mengeling van 50 % cacaoboter en 50 % gesmolten couverturechocolade.
Versnijden in de gewenste vorm.

Opbouw

Opbouw

Quadrini

Cake à l’Italia

De lekkerste toetjes in één glas, klaar om laagje per laagje
te ontdekken. Een bavarois van pure chocolade, een panna
cotta van fruitige framboos en een sabayon van exotische
passievruchten laten zich om beurt lekker luchtig lepelen.
Te diep in het glas kijken is voor één keer wél toegelaten.

Panna cotta met framboos

4

Voorrijs: 15 minuten.

Narijs: ± 60 minuten.
Na 30 minuten, insnijden in kruisvorm.

Laagjeslepelaar

Biscuit misérable

Deegtemperatuur: ± 24 °C.

Vormgeving: uitrollen op stand 6,5 à 7 van de uitroltafel.
In vierkanten versnijden van 9x9 cm (± 100 g).
De deegstukken Quadrini Wit omkeren en in de bloem drukken. De
donkere versie Quadrini Bruin in het griesmeel drukken en vervolgens
op platen verdelen.

Laagjeslepelaar
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Bloem 11,5/680
PANOPLUS DARK
Water
Melk
Gist
VECTOR MXI of EMERGO
Zout
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Miss Misérable 2008
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Bent u klaar voor een primeur? De Quadrini en de Panini
Scuri zijn donkere en tegelijk zachte meergranenbroodjes.
Zoals u weet geen voor de hand liggende combinatie,
maar met deze recepten legt ook u ze in uw toonbank.
Door hun zachtheid blijven ze langer vers en zijn ze perfect
om te beleggen voor later gebruik … áls u tot dan kunt
wachten natuurlijk.

Panini Scuri
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Onderlegd in beleg
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De glaasjes schuin plaatsen in een langwerpige vorm.
Hierin een bodem van chocoladebavarois gieten en in diepvries plaatsen
om op te stijven.
Vervolgens hierop ongeveer een halve centimeter panna cotta met framboos gieten en dit opnieuw in diepvries plaatsen.
Daarna de glaasjes rechtzetten en verder afvullen met sabayon van
passievruchten. In het midden van deze laag een stukje biscuit stoppen.
Afwerken naar eigen inspiratie.

Cake à l’Italia

Snack

Broodje Banaammmm …

Ontbijt

Pizzabaguette

Spectaculaas

Slimme bakkers verkopen, behalve brood en zoet, ook
hartige producten. De pizzabaguette is in dat aanbod
een vaste waarde. Deze versie onderscheidt zich door een
broodbodem op basis van maïsdeeg. Een pittige snack, die
zowel koud als warm niet te versmaden is.

De morgenstond heeft goud in de mond … zeker met een
beet in deze spectaculaire speculaasbrioche. Sinterklaas
hoeft niet eens in de buurt te zijn om zonder blozen van
deze lekkernij te genieten. Twee lagen deeg, daartussen een
laagje smeuïge speculaas én een kop dampende koffie bij
het ontbijt: goed begonnen is meer dan ooit half gewonnen …

Recept

		
PANOMIX MAÏS
Bloem
Water
Eieren
Gist
PIZZATOPPING

Briochedeeg

1000 g
1000 g
850 g
100 g
80 g

Bloem
Water
Eieren
Gist
Suiker
VECTOR MXI
MARGARINE CAKE/BRIOCHE
Zout

Werkwijze
Van alle grondstoffen een soepel en homogeen deeg draaien.
Vervolgens 5 minuten laten rusten. Het deeg uitrollen op stand 4 van
de uitroltafel.
Plakjes snijden van 14x7 cm.
PIZZATOPPING aanbrengen en beleggen met groenten (naar keuze).
Afwerken met gemalen kaas.
Bakken op 210 °C gedurende ± 20 minuten.
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Bladerdeeg
CRUSTY
Water (koud)
MARGARINE BLADERDEEG

2000 g
900 g
1200 g

Pizzabaguette

Tijdwinst voor uw klant
als toegevoegde waarde

Deegtemperatuur: 24-25 °C.
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Met de bakker de dag rond …

Hou het vers

De bakkerij draait al lang niet meer rond brood en banket alleen. De bakker legt terecht ook hartige producten
in zijn rekken. Toch laten de meesten nog veel kansen
liggen. Als bakker heeft u immers alles in huis om de
consument voor een hele dag te bevoorraden.

Snelheid is een troef, maar kwaliteit en versheid blijven
primeren bij de bakker. Kies daarom bij het samenstellen van lunchpakketten of belegde broodjes voor zachte
producten. Deze blijven langer vers. Op zoek naar inspiratie? Blader dan eens naar de recepten in deze Klok. Maak
het uzelf vooral niet te moeilijk en kies voor eenvoudig
beleg. De gehaaste consument heeft geen boodschap
aan exotische recepten met veel toeters en bellen.

Zeelandia De Klok april 2008

Kant-en-klaar
Durf dus verder te kijken dan het ontbijt en bied ook
producten aan voor tussendoor, de lunch of een stevige
snack bij het favoriete tv-programma van uw klanten.
Belegde broodjes, kant-en-klare maaltijdboxen, lunchpakketten met behalve een broodje ook een drankje,
een muffin en een dessert: voor u betekent het amper
extra werk en de verpakkingen vragen evenmin een
grote investering. De moderne consument betaalt er
echter wél graag wat extra’s voor!

Voorverpakt
De overheid voorziet strikte regels voor voorverpakte
producten, zoals een verplicht etiket met een opsomming van ingrediënten en allergenen. Navraag bij het
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)
leert echter dat deze regels niet gelden voor producten
die vers worden samengesteld voor onmiddellijke verkoop. Voor meer informatie over deze regelgeving verwijzen we graag naar het FAVV.

Zeelandia De Klok april 2008

Het deeg uitrollen op stand 5 van de uitroltafel en plakjes snijden van
12x11 cm.
Hierop een halve banaan plaatsen en een dun streepje frambozenconfituur ernaast spuiten. Oprollen en dichtplooien (zoals voor worstenbrood).
Vervolgens een rusttijd van ± 20 minuten geven, met ei bestrijken en afbakken op 220 °C gedurende 30 minuten.
Voor de afwerking: de zijkanten in SCHOKOBELLA dompelen en de bovenkant lichtjes besuikeren.
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Kneding: de kneding starten met 2/3de van de bloem, water, eieren en gist.
Vervolgens de resterende grondstoffen toevoegen en een soepel en homogeen deeg kneden.

Zeelandia De Klok april 2008

Water en CRUSTY kneden in eerste versnelling.
Onmiddellijk 6 toeren van 3 geven, of 4 toeren van 4 met korte rusttijd
van 5 tot 10 minuten tussen 2 toeren.
Bij warmte, het deeg tussen de toeren in de koelkast laten rusten.
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Werkwijze

Werkwijze

Zeelandia De Klok april 2008

Het worstenbroodje kende u al. Maak nu kennis met de
jongste telg van de familie, gevuld met een lekkere banaan en voorzien van een zalig laagje chocolade. Angst
voor plakkerige handen is onnodig, want onze gele vriend
blijft bij het bakken intact. Kortom: een lekker én gemakkelijk tussendoortje.
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Broodje Banaammmm …

Speculaas
Bloem
SUPER BISCA
Bruine suiker
Suiker
Eieren
MARGARINE CAKE/BRIOCHE
Water (40 °C)
Zout
Natriumbicarbonaat
Alkali
Speculaaskruiden

1000
180
410
410
70
410
50
4
7
9
30
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Werkwijze
Eerst de vetstof mengen met de suiker en de bruine suiker.
Vervolgens de eieren, speculaaskruiden, natriumbicarbonaat en de gezeefde alkali ondermengen. De bloem en SUPER BISCA toevoegen en als laatste
het water (de hoeveelheid water die dient toegevoegd, is afhankelijk van
de vastheid van het deeg).
Speculaasdeeg uitrollen op stand 5 van de uitroltafel.

Opbouw en afwerking
Een briochedeegstuk platdrukken op een pressplaat en hierop een op stand
5 uitgerold stuk speculaasdeeg leggen (van dezelfde grootte). Vervolgens
een tweede stuk briochedeeg opleggen. Verdelen met de machine zonder
opbollen.
Op platen schikken en laten narijzen gedurende ± 60 minuten. Doreren en
afbakken op 190 °C gedurende ± 15 minuten.
Abricoteren met PALETTA SPRAY ABRIKOOS en rondom aanzetten met geschaafde amandelen.
Eventueel nog licht besuikeren.
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Spectaculaas

Drive-in
Bakkerij Dewulf, Sint-Amandsberg:

“De klassiekers
blijven het goed doen”
Innovatie troef bij Bakkerij Dewulf in
Sint-Amandsberg. Mark Dewulf en
Annick Verneert baten aan hun zaak
zelfs een heuse drive-in uit. Een initiatief dat als geen ander inspeelt op
de behoeften van de consument met
weinig tijd, maar dat niet voor elke
bakker is weggelegd. Ook op productvlak kunnen we bij Bakkerij Dewulf
echter veel leren rond ‘convenience’.

Makkelijk kan ook
Vandaag ligt er niet alleen vlees-, kip- en kaasbeleg in de
toonbank, Annick maakt ook zelf allerlei salades. “Want
wat je zelf doet, doe je beter”, lacht ze. En terecht: haar
zelfbereide salades zijn de absolute toppers in het aanbod. “Af en toe proberen we nieuwe dingen, zoals met
asperges tijdens het seizoen, maar we merken dat de
klassiekers zoals hesp, kaas, preparé en kip het succesvolst blijven. Je moet het dus niet ver gaan zoeken om
goed te verkopen.”

Sterk geëvolueerd
Qua kant-en-klaar aanbod was Bakkerij Dewulf zijn tijd
ver vooruit. “Mijn vader verkocht reeds in de jaren ’70
producten zoals quiches en vidé. Met weinig succes
echter, want er was toen amper vraag naar”, vervolgt
Mark. “Dat ligt vandaag wel even anders. Veel mensen
kampen met tijdgebrek. Onze pizza’s kennen daarom
veel succes. Ook hier zijn het trouwens de ‘makkelijke’
klassiekers die het ‘m doen: pizza hawaï en pizza peperoni.”
Saladbowls
“Vorig jaar hebben we ook geëxperimenteerd met een
soort saladbowls”, verklaart Annick. “In een blisterverpakking maakten we dan verse koude schotels, met
een sausje en een bestek erbij. Dat was een succes en
binnenkort nemen we dat zeker terug op. In combinatie
met een broodje of een piccolo, een drankje en eventueel
een dessert krijgt men zo een volledige maaltijd. Vooral
bij de klanten die ‘passeren’ valt dat in de smaak.”

Zeelandia
ZeelandiaDe
DeKlok
Klokapril
april2008
2007

Kaas en charcuterie
“In 1997 zijn we niet alleen gestart met de drive-in,
maar ook met een aanbod kaas en charcuterie”, vertellen Mark en Annick. “Dat kwam er op vraag van onze
klanten, die geen zin hadden om, behalve bij de bakker,
ook nog eens bij de slager binnen te stappen voor beleg. Ons aanbod was meteen een groot succes. Zo groot
zelfs dat we nu eigenlijk een beetje spijt hebben dat we
er destijds niet meer ruimte voor hebben voorzien in
onze winkel, want er zit veel potentieel in. Denk maar
aan de vele belegde broodjes die we hier aan de man
brengen.”
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inspirations

Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand …

Geef letterlijk meer glans aan uw gebak met CRISTALINE.
Met dit product van Zeelandia legt u écht een feestelijke
spiegel op uw chocolade- of bavaroistaarten. CRISTALINE
is zeer eenvoudig in gebruik en kan ook uw gebak doen
schitteren als nooit tevoren. Wilt u meer weten over dit
product? Contacteer dan gerust onze proefbakkerij op
het nummer 03 354 20 68.

Kaaskrakers

Niks zo gezellig als languit voor televisie met een
lekkere snack binnen handbereik. Het hoeven echter
niet altijd popcorn, chips of nootjes te zijn. Verras uw
klanten bijvoorbeeld eens met deze krakende kaassnack,
zowel koud als warm te smullen. Een hartige tapa, zeer
eenvoudig te bakken uit een mix van soezenbeslag en
gemalen kaas. Onze proefbakkers vertellen u er graag
alles over. Contacteer hen vrijblijvend op het nummer
03 354 20 68.

Gelaagd

met onderscheiding

Het oog wil ook wat, daar is de bakker zich maar al te goed
van bewust. Met een klein beetje creativiteit maakt u van een
‘gewoon’ product zonder extra inspanning iets heel bijzonders.
Wat dacht u bijvoorbeeld van dit lepeldessert? De laagjes in
onze laagjeslepelaar liggen schuin, wat het geheel een stuk
origineler maakt. Er kwam nochtans geen toverformule aan te
pas. Gewoon de te vullen glaasjes schuin leggen, bijvoorbeeld
in een bakkader, en volspuiten maar! Bij elk nieuw laagje wel
even wachten tot het vorige voldoende stevig is geworden.

