
Voorgebakken brood of bake-
off is een relatief nieuw pro-
duct in de broodmarkt. Het

begon allemaal in de horeca waar
restaurants hun gasten begin jaren
’90 voor het eerst op warme broodjes
uit de oven gingen trakteren. Het pis-
toletje van toen is inmiddels uitge-
groeid tot een specialiteitenassorti-
ment met voor Nederlandse begrip-
pen nieuwe broodsoorten als focac-
cia, brioches, pompoenpittenmop-
pen en breekbroden die de gast zelf
kan afscheuren. Dit soort lekkernijen

wordt overigens voornamelijk geser-
veerd door betere restaurants omdat
hoogwaardige bake-off vaak duurder
is dan brood van de bakker. 

Upgrading
Kwalitatief goede bake-off is zo prij-
zig omdat ambachtelijk brood hoog-

waardige grondstoffen, langzame
rijsprocessen en een handmatige
finishing touch vereist. Afbakbrood
dat net zo smaakt als het ‘pain au
levain’ in Frankrijk, ‘Steinofenbrot’
uit Beieren of de Zwitserse ‘Buerli’
(boerenbroodjes) is alleen in de hore-
cagroothandel te krijgen. Zelfs ster-
renrestaurants maken er goede sier
mee, zoals De Librije van topkok Jon-
nie Boer in Zwolle. 

Heel geleidelijk verschijnt een hier-
op geënt broodassortiment in fullser-
vice supermarkten. Inspelend op de
vraag naar luxere, kwalitatief betere
broodsoorten richt een groeiend aan-
tal industriële bakkerijen zich op dit
midden- en topsegment. Met deze
vorm van upgrading kunnen fabri-
kanten zich beter onderscheiden van
de onderkant van de markt waar
maar weinig marge te behalen is.

Klef
Goed voorbeeld van de kwaliteitsuit-
holling zijn kaiserbroodjes die per 15
stuks voor A 2 worden aangeboden.
Ze lijken alleen qua uiterlijk nog op
de exemplaren die Duitse bakkers
verkopen. Daar ligt de prijs voor
afgebakken broodjes in de super-
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markt een factor 2 à 3 hoger dan in
Nederland. Voor op de Duitse markt
geënte meergranenbroodjes is dat
niet anders. Niet de pure grondstof-
fen ‘granen, zout, gist, water en/of
zuurdesem’ bepalen de smaak van
het goedkope brood, maar broodver-
beteraars en aroma’s. Er wordt
bespaard op meelkwaliteit en brood-
gewicht en de voor smaak- en struc-
tuurvorming lange rijs wordt zo kort
mogelijk gehouden. Zo mist het
brood het intense geurpalet dat ont-
staat tijdens natuurlijke fermentatie-
processen.

Het al dan niet vrijkomen van geur-
stoffen en de wijze waarop het brood
scheurt bij openbreken, wordt door
broodkenners beschouwd als de lak-
moesproef voor goed of slecht
brood. Veel bake-off-producten val-
len bij dit soort eenvoudige testen
door de mand. Veeg teken is dat het
binnenste gedeelte van het brood
loslaat van de korst en zich oprolt tot
een balletje bij het opensnijden. Dat
het brood te klef is en al snel na het
bakken veroudert, ontgaat de gemid-
delde consument. Het broodje is
immers ‘vers’ afgebakken en nog
lekker warm als het uit de oven
komt. Bovendien ziet het er in de
supermarktvitrine appetijtelijk uit en
is het aantrekkelijk geprijsd. En dat
verkoopt. 

Computergestuurd
Van oudsher is er in de horeca een
voorkeur voor diepvroren bake-off
om voorraadvorming tot een mini-
mum te beperken. Er wordt precies
zoveel afgebakken als er gasten zijn.
In het supermarktkanaal is dit eigen-
lijk niet anders.

Winkels die zelf bake-off-produc-
ten afbakken krijgen ze zowel diep-
gevroren als gekoeld aangeleverd.
Voorop staat dat het afbakproces
efficiënt moet verlopen zonder veel
vakkennis. De rijskast om bake-off in
de winkel te laten rijzen voor een
optimaal resultaat is dan ook groten-
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Industriële efficiency versus authentieke recepturen

Bake-off voor variatie, luxe en g
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Bake-off wordt luxer en

creatiever. De eerste

bakstap vindt plaats in

de bakkerij.

‘Zelfs sterrenrestaurants maken goede

sier met bake-off, zoals De Librije van

topkok Jonnie Boer in Zwolle’
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veelgranen, Drents meergranen en
Zeeuws Zonnepit dat in de verpak-
king kan worden afgebakken. Marke-
ting manager Jurriën Lozie: “De folie
draagt er tijdens het bakken toe bij
dat het brood geen toast wordt en
houdt de boterhammen bij elkaar.
Trek de folie er na het bakken vanaf
en je hebt gesneden boterhammen
met een krokante korst. Probleem is
dat dit concept eigenlijk te vernieu-
wend is voor de consument. Die

begrijpt ondanks de uitleg niet goed
dat je brood met folie en al in de
oven kan afbakken.” Voorlopig lijkt
de bake-off-markt een merkloos
bestaan te leiden, waarbij innovativi-
teit niet direct wordt beloond. ■

deels uit het supermarktbeeld verd-
wenen. Dit bleek te bewerkelijk en
moeilijk voor het personeel, ondanks
de kwaliteitsvoordelen van een extra
rijs op de broodafdeling. Computer-
gestuurd afbakken vanuit de diep-
vries na een korte ontdooistap blijkt
hier de goedkoopste en beste garan-
tie om de consument de hele dag
door van een constante kwaliteit vers
brood te kunnen voorzien. Naar dit
type bake-off is vanuit de retail de
grootste vraag. Het is een aantrekke-
lijke markt, want 70% van de super-
markten beschikt momenteel over
een oven waarmee brood kan worden
afgebakken en dit percentage groeit
gestaag.

Rekening houdend met de gemaks-
wensen heeft de industrie de laatste
jaren een bake-off-assortiment ont-
wikkeld, waarmee supermarkten de
hele dag door een vers broodassorti-
ment kunnen aanbieden. Daartoe
behoort ook groot brood tot circa
550 gram, zoals het uit negen soor-
ten bestaande marketingconcept
‘Oerbrood’ van Quality Bakers, Bake
Five en Bakkerland. De klant telt
hiervoor moeiteloos A 1,60 neer. Ook
Boulangerie de France en Délifrance
bieden grotere broden aan met een
gewicht vanaf 450 gram die in Frank-
rijk worden geproduceerd met Franse
ingrediënten. Verschil met de in
Nederland geproduceerde broden is
dat de Franse wetgeving evenals de
Duitse het gebruik van broodverbete-
raars veel strenger aan banden legt of
zelfs verbiedt. Het resultaat is een
authentieker brood.

‘Verse’ bake-off
Diepvries bake-off in consumenten-
verpakkingen wordt nauwelijks ver-
kocht in de supermarkt. Sinds kort
biedt Boulangerie de France het wel
aan onder het merk ‘La vie Parisien-
ne’. De kartonnen verpakking bevat
zes ongerezen roombotercroissants
die vanuit de diepvries direct de nog te
verwarmen oven in kunnen. De crois-
sants rijzen in de oven al bakkend na.
Volgens dit bake-up-principe kan de
consument in een half uur een kro-
kant eindproduct op tafel zetten.

Een veel groter segment voor de
thuisbereiding is bake-off in gasver-
pakking. Het omvat veel producten
aan de onderkant van de markt. De
laatste jaren is er concurrentie vanuit
de vershoek. In tal van betere super-
markten zijn ‘verse’ afbakbroodjes

verkrijgbaar die een paar dagen goed
blijven. Pistolets en kaiserbroodjes
kunnen bij kamertemperatuur wor-
den bewaard. Koelen is wel noodza-
kelijk als het brood bijvoorbeeld
vleescomponenten of een vochtige
vulling bevat. 

Vanuit kwaliteitsoogpunt is ‘verse’
bake-off een stap vooruit, omdat het
brood na afbakken veel beter smaakt
dan gasverpakte bake-off. De zuur-
stofarme atmosfeer kan namelijk niet
voorkomen dat het brood in de ver-
pakking veroudert. Eenmaal afgebak-
ken is het direct consumeren, want
een uur later is het eigenlijk niet
meer te eten. In die zin voldoet
(koel)vers voorgebakken brood beter
aan de smaakbeleving van de consu-
ment. Nadeel is dat er vanwege de
korte houdbaarheid niet een voor-
raadje van kan worden ingeslagen.

Merkloos bestaan
Anonimiteit kenmerkt de markt voor
thuis-bake-off. Quality Bakers,
onderdeel van het Duitse Kamps AG,
heeft vorig jaar een poging gewaagd
om een A-merk in dit segment te
introduceren. Onder het merk Jacob
Kempenaer is een bake-off-assorti-
ment ontwikkeld met kort en lang
houdbare producten. Opzet was een
herkenbaar thuisbakassortiment te
presenteren. De verpakking ziet er
gelikt uit: een doorzichtige foliezak
met ‘paper-look’ en oranjegeel logo.
Echt doorgebroken is de range niet.
De distributie is tot nu toe beperkt
gebleven tot de supermarkten Sper-
wer en Garant. Innovatief is de
broodlijn wel. Zo is er het foliebrood,
een gesneden halfje Wit, biologisch

gemak

Bake-off-markt in cijfers
Volgens Quality Bakers, onderdeel van Kamps AG, dat zich baseert

op cijfers van marktonderzoeksbureau GfK, bedroeg de totale

omzet in dit segment eind 2001 bijna  90 mln. Dat is ongeveer

6% van het broodaandeel. Ten opzichte van 1999 is dit een stij-

ging met bijna 1%. Dit heeft te maken met een consument die op

zoek is naar gemak en op elk gewenst moment vers brood wil

kunnen afbakken. Een hang naar luxe en zelfverwennerij en het

groeiende aanbod in internationale broodsoorten heeft de ver-

koop van bake-off-producten voor thuis verder versterkt. Pieken in

de verkoop zijn dan ook te zien in de weekenden (zondagmorgen

vers brood op tafel) en tijdens feestdagen. De totale grootte van

de bake-off-markt is niet exact bekend. Het segment in zijn totali-

teit wordt niet apart gemeten en de buitenshuismarkt in de bere-

keningen niet wordt meegenomen. 

Jacob Kempenaer

foliebrood van Quality

Bakers is op weg naar de

oven. Het foliebrood

wordt voorgebakken in

de fabriek en vervolgens

gesneden en in folie

verpakt. De consument

kan het in deze

verpakking thuis

afbakken.

‘Probleem is dat foliebrood eigenlijk te

vernieuwend is voor de consument’


