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is ook voedzamer’, zegt ze. ‘Zuurdesem
brood verteert beter.’ 

Sarah  Lemke  is  een  voorloper  ge
worden  van  bakkers  die  hun  beroep
heruitvinden. Vaak zijn het mensen die
niet uit een bakkersfamilie komen en
daardoor de vrijheid hebben om te be
ginnen met een heel ander type bakke
rij. Marjolijn Bloemmen bijvoorbeeld,
die vorig jaar in SintAgathaRode een
houtoven  installeerde  en  bakt  op  be
stelling  van  klanten  uit  de  streek.  ‘Ik
heb  jarenlang  gewerkt  als  ruimtelijk
planner, tot ik mijn ei niet meer kwijt
kon in die job. Ik volgde een opleiding
biolandbouw en het is nu mijn droom
om boerenbakker te worden: ik zou niet

Terug naar 
het trage brood

BOKRIJK I  Het is de mooiste bakkerij
van  het  land  geworden:  rieten  dak,
oude  balken,  prachtige  houten  toog.
Maar Sarah Lemke, die dit weekend in
Bokrijk de tweede vestiging opent van
De Superette, ziet vooral wat ze er kan
dóén: ‘Kijk, we hebben een traditionele
én een moderne houtoven. Zo kunnen
we hier vijf keer meer produceren dan
in onze bakkerij in Gent.’ 

Lemke mag  in Bokrijk bakken om
dat ze alles ambachtelijk doet. Ambach
telijker  dan  de  broodfabrieken,  die
grootschalig  kunnen  werken  dankzij
hulpmiddeltjes  uit  de  chemie.  Maar
ook  ambachtelijker  dan  de  doorsnee
dorpsbakker, die steeds meer kanten
klaar inkoopt. In plaats van bakkersgist
gebruikt  ze  zuurdesem  (kortweg:
desem), een spontaan ontstane mix van
gisten  en  bacteriën  die  haar  brood
evengoed doet rijzen, maar wel veel tra
ger. In plaats van meel uit een industri
ele molen, koopt ze op steen gemalen
graan uit de streek. Het resultaat heeft
onmiskenbaar meer smaak,  ‘maar het

‘In de officiële bakkers
cursus komt zuurdesem
niet eens aan bod’
STEVEN VAN DER STICHELEN 
Broodbroeders

Ochtendshift  in De Superette  in Gent: alles gaat met de hand in en uit de houtoven.  ©  Fred  Debrock

Zuurdesem doet brood evengoed rijzen, maar veel trager dan bakkersgist.  ©  Fred  Debrock

WORDT BROOD 
WEER GROOT?

We praten er almaar meer over en eten het
almaar minder: plots  is brood niet alledaags 
meer. Topchefs herontdekken het ambacht van
zuurdesem, maar  in de dorpsstraat moet de 

Als de bakker industrialiseert, gaat ons brood
ambacht dan verloren? Koks, ingenieurs en andere
carrièreswitchers springen in de bres. Hun brood is
alles wat fabrieksbrood niet is: handgemaakt, traag
gerijpt en felbegeerd door wie het kan betalen. 
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alleen  willen  bakken,  maar  ook  mijn
eigen graan willen  telen, zodat  ik bij
voorbeeld kan werken met oude varië
teiten die minder gluten bevatten.’ 

Voorlopig  pakt  ze  het  wat  kleiner
aan: ze koopt meel van een Waalse bio
boer en bakt twee dagen per week bro
den. Maximaal 170 stuks per keer, wat
naar  bakkersnormen  extreem  weinig
is. ‘Maar ik kan ervan leven, omdat ik
zo  weinig  heb  geïnvesteerd.  Ik  kneed
met de hand, want dat komt de smaak
en de voedingswaarde ten goede, maar
het  betekent  ook  dat  ik  geen  kneed
machine  moet  kopen.  Mijn  bakkerij
heeft  me  hooguit  6.000  euro  gekost.’
Ter  vergelijking:  voor  een  klassieke
bakkerij met winkel en atelier bedraagt
de investering al snel 300.000 euro. 

Bloemmen  heeft  ondervonden  dat
mensen anders naar  ‘een bakkerinne
ke’  kijken  dan  naar  een  ingenieur.
‘Maar  iemand  die  me  zegt  dat  mijn
brood lekker is, geeft me veel meer vol
doening dan 20.000 euro krijgen voor
een rapport.’

Broodbroeders
Ook voor Steven Van der Stichelen

bracht  brood  een  ommekeer.  Desem
brood bakken was enkele jaren geleden
nog een hobby die hij deelde met een
vriend.  Hij  werkte  op  een  klanten
dienst,  de  vriend  was  bedrijfspsycho
loog.  Intussen  hebben  ze  Broodbroe
ders,  een  bakkerij  in  Mechelen.  ‘We
vonden ons brood lekkerder en lichter
verteerbaar dan het brood van de bak
ker, en blijkbaar was het ook bijzonder
dat we er geen additieven aan toevoeg
den. Vreemd dat je zoiets nog nergens
kunt kopen, dachten we. Zo zijn we on
ze zaak begonnen, thuis in de keuken,
met dertig broden per week. Intussen
zijn dat er zo’n 1.200.’

‘We  hadden  geen  van  beiden  een
bakkersopleiding  gevolgd,  dus  heb  ik
een officiële cursus moeten blokken om
via  de  examencommissie  een  vesti
gingsattest als bakker te krijgen. Daar
in kwam zuurdesem niet eens aan bod.’

Daar  zou  weleens  verandering  in
kunnen komen, want ook de industrie
heeft  zuurdesem  ontdekt.  ‘De  vraag
naar desembrood neemt duidelijk toe’,
zegt  Thierry  Molenaar  van  Lantmän
nen Unibake, de op een na grootste in
dustriële bakkerij van Europa. ‘Al blijkt
uit marktonderzoek dat de helft van de
Belgen er nog niet happig op is.’ Boven
dien is zuurdesem voor een industriële
aanpak uitdagend traag: het duurt bij
een desembakker al snel 24 uur eer het
deeg klaar is voor de oven, terwijl een
klassiek  brood  met  gist  en  broodver
beteraars  in  drieënhalf  uur  geprodu
ceerd  kan  zijn.  Daarom  wordt  zuur
desem momenteel in de industrie wel
als smaakmaker gebruikt, maar niet als
rijsmiddel.  ‘We  zijn  aan  het  bekijken
hoe we er meer mee kunnen doen.’

Schrikken van de prijs
‘We groeien mooi en ik zie ons nog

wel  uitbreiden’,  zegt  Steven  Van  der
Stichelen  van  Broodbroeders.  ‘Maar
het  zal  altijd  in  de  stad  moeten  zijn,
want we zitten in een marktniche. De
meerderheid  van  de  mensen  is  tevre
den met  supermarktbrood. En ook  in
Mechelen schrikken sommige klanten
van onze prijs. We  vragen  5  euro per
kilo en dat vinden ze veel geld voor een
brood dat er maar klein uitziet.’

Sarah  Lemke  heeft  het  allemaal  al
eens  meegemaakt.  ‘Ik  vraag  4,5  euro
voor een brood van 600 gram en toen
we drie jaar geleden in Gent begonnen,
wekte dat veel weerstand op. Maar in
tussen  zijn  er  genoeg  mensen  die  er
begrip voor hebben.’ 

Lemke denkt alweer aan de volgen
de stap: meer brood bakken voor meer
mensen.  Ze  staat  open  voor  compro
missen. ‘Misschien merk ik in de nieu
we bakkerij wel dat een moderne hout
oven even goed brood oplevert als een
traditionele. Misschien is een houtoven
niet eens de essentie. De essentie is dat
je als bakker je zintuigen gebruikt, dat
je meer doet dan cijfertjes lezen: zoveel
gram van dit, zoveel minuten dat. Dat
is wat de industrie nu doet, maar zo kun
je  geen  goed  lokaal  desembrood
maken. Je moet je ambacht cultiveren.
En dat kan ook op een grotere schaal.’

Ze  vertelt  over  Chad  Robertson  in
San Francisco,  de beroemdste desem
bakker ter wereld. Die ging met inves
teerders in zee en bouwde een hightech
desembroodfabriekje.  ‘Zoiets  zou  ik
ook wel zien zitten. Maar ik zou altijd
ergens  achterin  een  houtoven  willen
om zelf nog wat mee te werken. Want
dat voedt mijn ziel.’

Wie arbeidsintensiever 
brood wil, wordt al 
eens gevraagd om 
zich ook als consu
ment meer te engage
ren.  ‘We moedigen 
onze klanten aan om 
een jaarabonnement 
te nemen op ons 
brood’, zegt Steven 
Van der Stichelen van 
Broodbroeders.  ‘Hun 
voordeel  is dat ze dan 
vier euro per kilo beta
len  in plaats van vijf.’ 
Ook Marjolijn Bloem
men van Bo & Co ver
koopt  jaarabonnemen
ten, en verdeelt haar 
bestellingen via 
winkels  in de streek.
De Superette Bokrijk 
heeft wel haar eigen 
winkel, maar zal niet 
alleen bakken voor 
Bokrijkbezoekers.  ‘We 
zullen een broodtruck 
laten rondrijden  in de 
hele streek.’

Brood voor een 
heel jaar, graag

Broodbroeders: van 30 naar 1.200 broden per week. © Fred Debrock

‘De essentie is dat je je 
zintuigen gebruikt, 
dat je meer doet dan 
cijfertjes lezen: zoveel 
gram van dit, zoveel 
minuten dat. Dat is wat
de industrie nu doet’
SARAH LEMKE 
Bakkerin van De Superette

© Luc Daelemans

De Standaard schenkt u 
uw dagelijks brood 

Gratis ticket voor Bokrijk, een katoenen 
broodzak en echte zuurdesem bij de krant

Morgen staat De Standaard in het teken van eerlijk 
en puur brood. Ambachtelijk brood gemaakt met 
eerlijke ingrediënten, een eeuwenoude traditie die 
door industrieel sponsbrood naar de achtergrond werd 
gedrukt, is helemaal terug.

Bij die mooie broodzak geven we 
u een GRATIS portie zuurdesem 
cadeau. In De Standaard Magazine 
vindt u de broodnodige inspiratie 
en het broodrecept van bakkerin 
Sarah Lemke, zodat u zelf uw 
zuurdesembrood kunt bakken.

Morgen

GRATIS

door industrieel sponsbrood naar de achtergrond werd 
gedrukt, is helemaal terug.

U krijgt een GRATIS katoenen 
broodzak bij de krant. Zo 
bewaart u op een ecologisch 
en esthetisch verantwoorde 
manier uw brood.

Daarenboven vindt u in de krant 
een GRATIS ticket voor Bokrijk, 
waar vakmanschap centraal 
staat, ter waarde van 12,5 euro. U 
bezoekt het Openluchtmuseum en 
de kersvers geopende Superette-
bakkerij van Kobe Desramaults en 
Sarah Lemke, met haar befaamde 
zuurdesembrood.

Morgen helemaal gratis bij De Standaard

Alle info op standaard.be/bokrijk

bakker voor de supermarkt wijken. 
Is brood dood? Of wordt het net herboren? 
In een driedelige reeks die tot zaterdag  loopt, 
zoekt Dorien Knockaert antwoorden.
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Bijna alle bakkers gebrui
ken  ‘broodverbeteraars’: 
additieven om hun bakre
sultaten voorspelbaarder 
te maken,  tot spijt van wie 
voor het bakkersambacht 
strijdt. Maar kunnen ze 
ook voor onze gezondheid 
kwaad?  ‘Nee’, zegt Filip 
Van Bockstaele, broodspe
cialist aan de UGent.  ‘De 
meest gebruikte bloemver
beteraar  is ascorbinezuur, 
die het glutennetwerk  in 
het brood sterker maakt, 
waardoor het brood vol
doende volume en een uni
forme kruimstructuur 
krijgt. Ascorbinezuur is 
gewoon vitamine C. 
Voorts worden er vooral 
enzymen en emulgatoren 
toegevoegd om het deeg 
beter verwerkbaar te ma
ken of om het brood  lan
ger houdbaar te maken. 
Allergenen worden daarbij 
vermeden. Het gaat om 
onschadelijke stoffen.’

Verbeteraars of
verslechteraars?

WORDT BROOD WEER GROOT?

Het lijkt wel een pretpark voor
broodjes: er is een glijbaan waar
ze  keihard  afroetsjen,  er  is  een
lopende band die haarspeldbocht
na haarspeldbocht neemt, en een
machine  die  hen  tot  bollen  rolt.
Het  is de Brusselse productiehal
van Lantmännen Unibake, de op
één na grootste industriële bakker
van Europa. Er worden baguettes,
pistolets  en  ciabatta’s  gemaakt,
voor supermarkten, tankstations,
bedrijfskantines en voor alle plek
ken waar je broodjes koopt. Maar
vooral voor zelfstandige bakkers,
die steeds meer kantenklaar in
kopen.

Alles  rolt  hier  ingevroren  van
de band. Dat verklaart waarom je
tegenwoordig  vaker  plattere  pis
tolets  koopt,  met  een  denser
kruim dan de ouderwetse super
luchtige  zondagse  bolletjes.  ‘Die
bolletjes krimpen te sterk bij het

Lantmännen Unibake  in Ganshoren: broodproductie op  industriële schaal.  ©  Fred  Debrock

Ambachtelijk desembrood is 
hipper, maar is het ook echt 
beter? ‘Het heeft 
gezondheidsvoordelen, ja. 
Maar voor een bakker is het 
een hele ommezwaai.’

Wonderbrood bestaat niet,  beter brood wel

invriezen, en daarbij lost de korst
van  het  kruim.  Als  je  ze  dan  af
bakt,  krijg  je  afschilfering’,  zegt
Piet Van Beveren, die voor Lant
männen Unibake de ontwikkeling
van nieuwe producten leidt. 

Van  Beveren  is  gepassioneerd
door alles wat in een fabriek wél
kan. Ciabatta’s maken met een nat
deeg,  wat  voor  een  thuisbakker
lastig is, maar voor een machine
geen punt. Broodjes bakken die er
allemaal hetzelfde uitzien, of die
net allemaal  schijnbaar ambach
telijk  van  elkaar  verschillen
– ‘daar kunnen we onze lijnen op
afstellen’.  Hij  is  ook  eerlijk  over
wat er in een fabriek níét kan. Je
kunt er dus geen ouderwetse pis
tolet maken. Je kunt er geen brood
bakken zonder additieven die het
bakproces  stroomlijnen  en  voor
spelbaarder maken. Je kunt geen
écht  zuurdesembrood  bakken,
waarin de zuurdesem niet alleen
als  smaakmiddel  wordt  toege
voegd, maar ook tijd krijgt om het
deeg  te  fermenteren.  ‘Dat  is  een
dermate traag proces dat we een
onmogelijk  lange  productielijn
zouden moeten bouwen. Maar we
bestuderen  toch hoe we er meer
mee kunnen doen.’

Prikkelbare darmen
Zuurdesembrood,  kortweg

desembrood,  maakt  een  come
back.  De  vraag  ernaar  stijgt,  de
aura van puurheid en levenskunst
wordt  door  geen  enkele  eethype
overtroffen.  Het  is  brood  voor
bakkers  die  van  een  uitdaging
houden: ze moeten uitzoeken wat
hun  gisten  en  bacteriën  precies

doen  met  hun  meel  (dat  proces
heet fermentatie). Ze hebben geen
industrie achter zich die hen met
hulpmiddelen,  adviezen  en  mar
ketingtrucjes  begeleidt.  Dat  is
boeiend. Maar is het ook beter?

Desembakkers zeggen van wel.
Ze vinden hun brood niet alleen
smaakvoller,  het  is  ook  beter
houdbaar  en  beter  verteerbaar,
stellen  ze.  En  dat  is  waar,  zegt
Filip Van Bockstaele, broodspeci
alist aan de UGent. ‘Een traditio
neel desembrood is vaak steviger
van kruim waardoor het minder
snel  uitdroogt,  en  het  beschim
melt minder snel omdat het meer
zuren bevat –  fermentatie  is ook
voor  andere  voedingswaren  een
beproefde  bewaartechniek.  Tij
dens  die  fermentatie  breken  de
desembacteriën  veel  componen
ten in het deeg af, en daarbij ont
staan nieuwe moleculen, die bij
dragen  aan  de  smaak  en  aroma
van het eindproduct. Maar dat af
braakproces is ook een soort van
voorvertering: de bacteriën doen
een deel van het werk dat ons li
chaam  anders  nog  zou  moeten
doen. Studies geven aan dat de ei
witten van het graan – het gluten
 op die manier beter verteerbaar
worden, en dat de mineralen beter
beschikbaar worden.’

Bovendien  worden  tijdens  de
fermentatie  een  reeks  moeilijker
verteerbare  suikers  afgebroken
(de zogeheten fodmaps), wat een
voordeel  kan  zijn  voor  mensen
met  prikkelbare  darmen  –  zo’n
tien procent van onze bevolking.
‘Tot  slot  blijkt  desembrood  ook
een  lagere  glycemische  index  te
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TOPWIJN UIT ITALIË: 6 KOPEN + 6 GRATIS

Licata Vini staat al 38 jaar synoniem voor kwaliteit 
uit Italië. Ons paradepaardje is de icoonwijn 
Sassicaia… absolute wereldtop! 
Ontdek nu de 2 andere wijnen van dit unieke 
domein, met een korting van meer dan 100 euro!

+

x6 x6
GRATIS

6 flessen Guidalberto 2014 kopen 
= 

6 flessen Le Difese 2014 GRATIS *

Meer info en bestellingen:  
www.licata.be
* laatste flessen: first in, first served

We praten er almaar meer over en eten het
almaar minder: plots  is brood niet alledaags 
meer. Topchefs herontdekken het ambacht van
zuurdesem, maar  in de dorpsstraat moet de 

Lantmännen Unibake  in Ganshoren: broodproductie op  industriële schaal.  ©  Fred  Debrock

‘Wij hebben er in 
november vorig jaar 
resoluut voor gekozen 
om over te stappen 
op desem. Maar we 
moeten toch weer 
“gewoon brood” 
aanbieden, anders 
verliezen we te veel 
klanten’
KRISTOFFEL BUREZ
Bakker uit Oudenaarde

Wonderbrood bestaat niet,  beter brood wel

bakker voor de supermarkt wijken.  Is brood
dood? Of wordt het net herboren? In een 
driedelige reeks  loopt, zoekt Dorien 
Knockaert antwoorden. (slot)

Brood  is niet alleen een klomp 
koolhydraten die rijk of arm is 
aan voedingsstoffen. Het  is 
ook  iets met culturele waar
de, vindt Marjolijn Bloemmen, 
die een desembakkerij heeft  in 
SintAgathaRode. 
‘In de westerse wereld  is brood 
gewoon hét basisvoedsel. En 
nu zijn er plots zoveel mensen 
die zich er niet meer  lekker 
door voelen. Dan verlies  je 
toch een hoeksteen van  je cul
tuur? Dat  is een van de rede
nen waarom ik van brood weer 
iets goeds wil maken. Het gaat 
me er niet om dat  je elke dag 
boterhammen moet eten – dat 
doe  ik zelf ook niet noodzake
lijk. Het gaat me er wel om dat 
we aan brood zoveel kunnen 
hebben.’ 
‘Een van de dromen die mij 
drijven als bakker,  is om van 
mijn houtoven een ontmoe
tingsplek  te maken, waar 
mensen uit de buurt bijvoor
beeld na mijn bakdag de rest
warmte gebruiken om samen 
te koken en eten.  Ik denk dat 
we  in ons  land een groot ge
brek hebben aan dergelijke se
mipublieke ruimten, mooie 
plekken om samen van te ge
nieten. Een bakhuis kan zoiets 
zijn. Traditioneel was dat een 
van de ontmoetingsplekken  in 
elk dorp: op gezette tijden 
werd de oven heet gestookt en 
kwam iedereen er zijn brood  in 
steken.  In Frankrijk  is daarom 
een beweging op gang geko
men om de oude dorpsovens 
weer  in gebruik te nemen.’ 

Brood is 
meer dan 
voedingsleer

hebben’, zegt Van Bockstaele. Dat
betekent  dat  je  er  minder  hoge
suikerpieken  van  krijgt  in  je
bloed.’

Uit marktonderzoek blijkt dat
mensen  stilaan  terugkeren  van
het idee dat brood een dikmaker
is,  maar  dat  ze  wel  op  zoek  zijn
naar  gezonder  brood.  Waarom
blijft het overgrote merendeel van
de bakkers dan van de zuurdesem
af? ‘Voor een klassieke bakker zou
desembrood  vergen  dat  hij  zijn
hele  aanpak  omgooit’,  zegt  Van
Bockstaele. ‘Dan is het veel mak
kelijker om op een andere manier
je brood gezonder te maken, door
er bijvoorbeeld pitten aan  toe  te
voegen,  of  extra  vezels.  Je  moet
ook voor ogen houden dat niet ie
dereen in Vlaanderen dol is op de
typische desemsmaak. Het is mo
menteel  iets  voor  een  niche
publiek.’

Klanten verliezen
‘Omschakelen  naar  desem

brood kost tijd en vooral veel geld’,
getuigt  Kristoffel  Burez,  die  een
bakkerij  heeft  in  Oudenaarde.
‘Eindeloos testen, mislukken, her
beginnen om te komen tot het ge
wenste resultaat. En dan moet je
nog  beginnen  met  de  heropvoe
ding van je klanten, een proces dat
meebrengt dat er ’s avonds al eens
een paar bloemzakken oud brood
in de container vliegen. Wij heb
ben  er  in  november  vorig  jaar
resoluut  voor  gekozen  om  af  te
stappen  van  het  klassieke  gist
brood, en over te stappen op de
sem. Maar na een halfjaar moeten
we  op  kousenvoeten  terugkeren

en toch op z’n minst ook “gewoon
brood” aanbieden, anders verlie
zen we te veel klanten.’ 

Professor Martin Hiele, maag
en darmspecialist in het UZ Leu
ven,  waarschuwt  voor  te  snelle
conclusies.  ‘Er  bestaan  zelfs  nog
altijd  tegenstrijdigheden over de
voordelen van volkorenbrood.’ Uit
een  recent  experiment  in  Israël
bleek  dat  volkoren  desembrood
voor  sommige  mensen  gezond
heidsvoordelen  heeft,  maar  dat
anderen net beter gedijen met wit
industrieel brood – mogelijk om
dat  elke  mens  andere  darmflora
heeft, zeggen de onderzoekers van
het Weizman Institute of Science.
‘Dat was een extreem kleinschali
ge  studie,  met  twintig  deelne
mers’, zegt Hiele.  ‘Maar het geeft
wel  aan  hoe  complex  de  relatie
tussen voeding en gezondheid is,
en  hoe  voorzichtig  je  moet  zijn
met algemene uitspraken.’

Steven  Van  der  Stichelen,  die
desembrood  verkoopt  in  zijn
Mechelse  bakkerij  Broodbroe
ders,  ís ook voorzichtig.  ‘Ik hoor
van sommige klanten dat  ze een
minder opgeblazen gevoel hebben
van ons brood. De een is daarvoor
allicht wat gevoeliger dan de an
der. Maar wij zijn geen dokters, we
zijn bakkers. We maken dit brood
omdat we er zelf van houden, van
het  stevige  kruim,  de  intense
smaak, de dikke korst. We houden
er ook van omdat we mensen iets
verkopen  waar  ze  echt  wat  mee
zijn. Ons brood is een eerlijk pro
duct. Je zult je er misschien gezon
der  door  voelen.  Maar  je  zult  er
niet langer door leven.’
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