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Technologie
Bakkerij

“Passie en enthousiasme.” Met deze
woorden karakteriseerde productma-
nager van de Bakkerij Beurs Pirjo de Win-
kel de wijze waarop de bakkerijbranche
zich manifesteerde van 8 tot en met 11
februari in Amsterdam RAI. Deze typering
had betrekking op de manier waarop de
212 exposanten hun productenprogram-
ma onder de aandacht brachten. Ook

duidden zij daarmee op de vele demon-
straties die te zien waren. Toppatissiers
stelden hun vakmanschap ten toon. Stu-
denten van de bakkerijvakschool uit
Wageningen presenteerden de berei-
dingswijze van door hen op school ont-
wikkelde nieuwe broodjes. Tevens wer-
den er wedstrijden georganiseerd, zoals

de ‘Bakkerij van het jaar’, en waren de
pronkstukken te zien die meedongen
naar de Dutch Pastry Award.

Bakery Survival
Bezienswaardig was zeker ook de ‘Bakery
Survival Stand’. Hier werden producten
en productiemethodes gedemonstreerd
die het werken in de bakkerij aanzienlijk
vereenvoudigen en verbeteren. De stand
bestond uit een complete bakkerij met
een oppervlakte van ruim 100 m2. Er wer-
den bijvoorbeeld productiemethoden
aangereikt die ’s nachts werken niet
meer nodig maken. Nachtwerk is een
punt van aandacht voor de branche, want
naast ongerief blijkt het voor potentiële
(jonge) bakkers een drempel om voor dit
ambacht te kiezen.
Van Keulen Bakkerijmachines, Emondt
Koeltechniek, Ovenbouwer Lute Brouwer
en Bakkerij Groothandel Grobak maak-

ten de Survival Stand mogelijk. Paul van
Pelt van de firma Grobak merkte hierover
op dat de (Nederlandse) Bakkerij Beurs
hiermee doet wat op de grote vakbeurzen
in het buitenland ook gebeurt: machines
in werking tonen. Van Pelt: “Zo komen
bakkerijmachines en apparatuur voor de
bezoeker pas echt tot leven. En zien is
verkopen.”
Aardig initiatief was dat alle producten
die in de Survival Stand werden geprodu-
ceerd, ruim 800 broden per dag, ter
beschikking werden gesteld aan het
Leger des Heils.

Van nacht naar dag
De aandacht voor op lichamelijk verant-
woorde wijze produceren kwam verder
nog op verschillende wijzen op de beurs-
vloer aan de orde. De nieuwe procesverbe-
teraar Libre maakt het volgens Meneba
(www.meneba.com) mogelijk het bakpro-
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hyMet passie en veel enthou-
siasme presenteerde de bak-
kerijbranche zich op de Bak-
kerij Beurs begin februari in
Amsterdam RAI. 

De bakker kan een deel van de 
nachtproductie naar de voorgaande

dag verschuiven

Het was druk op de Bakkerij Beurs. Het evenement trok met 15.388 bezoekers ruim 1.000 belang-

stellenden meer dan de vorige editie. De demonstraties, workshops en wedstrijden in combinatie

met het ruime aanbod op de stands maakten dat er veel was te zien én op te steken. Zowel voor de

vakman als bakkerondernemer bood de Bakkerij Beurs nieuws. De aandacht werd ook gericht op

het persoonlijk welzijn van de bakker in dit fysiek zware beroep.

Alles voor de bakker
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ces flexibeler in te richten. Libre, bestaan-
de uit een mix van componenten uit rogge
en tarwe, verbetert de stabiliteit van deeg
en optimaliseert de waterhuishouding van
zowel deeg als gebakken eindproduct. De
producten blijven daardoor langer vers.
De nachtproductie kan (deels) naar de
voorgaande dag worden verschoven of op
rustige dagen is de productie voor te
bereiden voor drukke dagen. Dit alles zon-
der concessies te doen aan de kwaliteit,
aldus Meneba. Bovendien is er minder
(dure) mankracht in de nachtelijke uren
nodig. Kostenbesparend is verder dat met
Libre grotere charges in een keer te
maken zijn en dat de procesverbeteraar
universeel toepasbaar is op het gehele
assortiment. Grote investeringen in appa-
ratuur zijn niet nodig.
‘Gekoeld gerezen’ is de al iets langer
bestaande innovatie van Koopmans Meel
(www.koopmansmeel.nl). Daarbij wordt

het gehele proces van deeg maken, vor-
men en narijzen volledig doorlopen. Pas
als alles (bijna) bakklaar is, wordt het
rijsproces stopgezet en het deeg ‘in even-
wicht’ gebracht bij lage temperatuur.
Daarna kan het op elk gewenst moment
worden gebakken. Omdat het procédé
echter de nodige aanpassingen in de
bakkerij vraagt, is ‘Gekoeld gerezen’ niet
voor elke situatie geschikt. Koopmans
kwam derhalve met een nieuwe variant:
TRIK, wat staat voor Trage Rijs in de Koe-
ling. Essentie is een uitgekiende verhou-
ding tussen hoeveelheid gist en deeg-
temperatuur, waardoor het rijsproces
met maximaal 24 uur kan worden ver-
traagd. Voor deze methode van rijsonder-
breking is een temperatuurkast nodig.

Ondernemers
Voor de bakkerondernemer bood de Bak-
kerij Beurs veel informatie. Evenals vorig
jaar werd onder het motto ‘van meel naar
mail’ aandacht besteedt aan de rol die
internet voor bakkers kan spelen. Op de
beursvloer was een open ruimte met
computers ingericht waar de bezoeker
via internet kennis kon maken met digi-
taal ondernemen.
Nieuw initiatief was de startersroute, een
loopplan over de beursvloer dat voerde
langs stands met informatie voor starten-
de ondernemers.
Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)
(www.nbc.nl) maakte duidelijk hoe de
bakker meer inzicht kan krijgen in zijn
product met de introductie van de C-cell.
Dit apparaat verricht zo’n 50 metingen
aan een snee brood en brengt gedetail-
leerd de structuur in kaart. Deze cijfers

worden gevisualiseerd doordat via kleu-
ren de problemen zichtbaar worden. Met
een softwareprogramma analyseert de
keurmeester de oorzaak van het pro-
bleem. “Voelen, ruiken en proeven kan de
C-cell niet”, aldus Pieter Röling van het
NBC. “Dit zal altijd door keurmeesters
worden gedaan. Maar de C-cell is een
aanvulling op het sensorisch keuren op
het gebied van malsheid en structuur.” 

Meergranen plus
Natuurlijk werden er tijdens de Bakkerij
Beurs ook allerhande nieuwe producten
geïntroduceerd. Meergranen en het
gebruik van allerhande zaden voerden
daarbij de boventoon. Daarnaast worden
diverse ingrediënten toegevoegd. Het
‘sportbroodje bij uitstek’ van NV Dossche
Mills & Bakery uit het Belgische Deinze
(www. Dossche-mills-bakery.com), bevat
naast extra calcium en ijzer ook gedroogde
spinazieblaadjes. De kant-en-klare meel-
bereiding Artipan Flandrien is een van de
zes nieuwe producten uit het Artipan
assortiment premixen. Het ‘easy Australian
Bushbread’ van Puratos (www.puratos.nl),
met originele Australische ‘wattleseed’, is
slechts een tweede voorbeeld van de vele
introducties die alle met promotiemateri-
aal en beursacties werden gelanceerd.
Deze noviteiten krijgen ongetwijfeld een
vervolg op de volgende, kleinere editie van
de Bakkerij Beurs die op 1 en 2 maart 2005
in Den Bosch wordt gehouden.

Carina Grijspaardt-Vink

Veel demonstraties tijdens de beurs. Hier een toppattisier die zijn vakmanschap ten toon
stelt (links) en studenten van de Bakkerijvakschool aan het werk.
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Het ‘sportbroodje bij uitstek’ bevat
naast calcium en ijzer ook gedroogde
spinazieblaadjes

Schommeloven
De schommeloven was op een noviteit van
Probat uit Duiven (www.probatovens.com).
De oven bestaat uit 14 schappen die via een
kettingsysteem in een soort carrousel door
een verwarmde ruimte lopen. Het tentoonge-
stelde prototype met een bakcapaciteit van
140 broden, beslaat met de afmetingen 150 x
180 x 250 (diepte x breedte x hoogte) nog
geen drie m2. In deze oven worden twee
schappen van 125 bij 40 cm naast elkaar
geplaatst. Doordat de oven maar een klein
luik heeft en geen grote deur, is er weinig
warmteverlies bij in- en uitladen. De oven kan
zowel elektrisch als met gas of olie worden
verhit. De 14 schappen van de oven hebben
elk een eigen bakprogramma. Dat betekent
dat er in principe 14 verschillende producten
met verschillende baktijden tegelijk maar op
dezelfde temperatuur zijn te bakken.

De C-cell brengt gedetailleerde de structuur
van brood in kaart en vormt daarmee een
aanvulling op het sensorisch keuren. 


