
Brood met een bijzonder verhaal. Mogelijk gemaakt 
door regionale samenwerking van de akkerbouwers Piet 
van Zanten uit Garmerwolde, Ale Havenga uit 
Kloosterburen, Pyt Sipma uit Engwierum, molenaar Cees Notenboom uit Woudsend en 
BioBakker van Esch uit Peize  
 
Bovenstaande akkerbouwers zijn enkele jaren geleden overgestapt op biologische teelt. begonnen 
met het opkweken van oude graanrassen om zo geen oude “oer”granen verloren te laten gaan. De 
rassen die gebruikt worden zijn: 

 Cardos 
 Sint Jans Rogge 
 Ommelander Tarwe 
 Oberkulmer Rotkornspelt 
 Friese Lavet Tarwe 

Deze granen verschillen van de moderne granen; ze zijn puurder, hebben minder 
koolhydraten en meer vezels en bouwstenen. De granen zijn minder veredeld en 
hebben hun oorspronkelijke voedingswaarde en smaak behouden. Ze zijn extra 
voedzaam en zorgen in het brood langer voor een voldaan gevoel.  

De genoemde akkerbouwers houden rekening met onze aarde en er is aandacht voor het welzijn 
en gedrag van dieren.  

De granen worden vervolgens gemalen op de molen van Cees Notenboom in 
Woudsend en Wetsinge.  

Binnen een paar dagen wordt het gemalen meel verwerkt in de 
biologische bakkerij in Peize. 

De bakkers geven na toevoeging van water en desem het deeg 24 uur de 
tijd om te rijzen, zo kan de smaak zich optimaal ontwikkelen. Het brood 
wordt met de hand gevormd en op authentieke wijze op een stenen vloer 
in de oven gebakken.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

foto v.l.n.r.: Piet van Zanten (Garmerwolde), Ale Havenga (Kloosterburen), Pyt Sipma (Engwierum), Cees Notenboom (Wetsinge), bakker Cor 
(Biobakker van Esch), heerlijk versgebakken brood om volop van te Genieten!      
                         

1. Het brood is duurzaam; dit wil zeggen dat er niet gesleept wordt met de 
grondstoffen. De granen worden verbouwd binnen 25 kilometer van de 
Waddenzee (heeft het keurmerk Waddengoud. kijk ook op 
www.waddengoud.nl ) en komen dus uit Groningen en Friesland.  

2. Het meel wordt ook gemalen in het Noorden (op de Skal-
gecertificeerde molen van Cees Notenboom uit Woudsend of Wetsinge: 
Mole ’t Lam. Door hier ons graan in te kopen, steunen we dus ook de 
noordelijke economie.  

3. Als het meel dan uiteindelijk in Peize aankomt heeft het zeer weinig 
(voedsel) kilometers gemaakt, wat goed is voor ons milieu. 

4. Consumenten weten waar het graan vandaan komt, waar het gemalen 
is en waar het gebakken wordt. Iets wat we van een groot deel van ons 
voedsel niet weten! Daarnaast krijgen de verwerkers een eerlijke prijs 
die niet door grote ketens bepaald wordt. 

5. Daarnaast is ons bijzondere brood ook biologisch. Er wordt gelet op de relatie tussen het 
milieu, onze gezondheid en het dierenwelzijn. Er worden geen pesticides of kunstmest 
gebruikt bij het verbouwen van de granen (dit is weer goed voor de bodem). Je kunt onze 
biologische broden herkennen aan het SKAL-certificering teken. Als je 
het SKAL-certificaat bezit, betekent dit dat je regelmatig wordt 
gecontroleerd op het gebruik van biologische grondstoffen. Men wil er 
zeker van zijn dat de bakker niet ‘bij mengt’ en dus inderdaad alleen 
maar biologische grondstoffen gebruikt (alleen van bedrijven die ook 
het Skal certificaat hebben.) Het is heel bijzonder om dit certificaat te 
mogen bezitten, het is een strenge procedure om toegelaten te 
worden. Controle gebeurt eens in het jaar. Je mag niets verkopen onder het mom van 
‘biologisch’ als er geen SKAL-teken bij staat!! 

6. De granen worden gemalen op de traditionele molen. Deze molen is 
ook SKAL-gecertificeerd. Een voordeel van het malen van granen op de 
molen, is dat er veel meer voedingsstoffen behouden worden. Dit komt 
omdat de granen in één beurt fijn worden gemalen tot meel; de 
kiemen, vezels en zemelen worden zo behouden. Het meest grove 
wordt er tussen uit gezeefd en eventueel kan het dan nog een keer 
gemalen worden; dan ontstaat er bloem. Ook dit bloem is veel 
voedzamer en rijker dan reguliere bloem wat er te koop is. Boordevol 
gezonde bouwstoffen, vezels, mineralen en vitamines. 



7. Ons biologische brood wordt gemaakt met een eigen gekweekte desem. De desem 
bestaat uit water en bloem en moet iedere dag (als een baby) 
verzorgd en gevoed worden. Het wordt elke dag omgeslagen. 
Het is dus een doorgaans proces. De desem dat wij gebruiken 
is geen natuurdesem; dit is slechts een marketingkreet. De 
desem wat wij gebruiken is in feite ook zuurdesem, maar het 
is niet de zure zuurdesem dat de klant misschien kent vanuit 
Duitsland. Het verschil: in Duits zuurdesem wordt roggebloem 
gebruikt, wij gebruiken tarwebloem. Bijna al onze broden met 

desem gemaakt, met een paar uitzonderingen: speltbroden en de busbroden. Hier wordt 
ook biologisch gist in gebruikt. Het verschil tussen gist en desem is dat gist een veel sneller 
proces in gang zet. Desembrood is veel langer onderweg. Van de desem wordt een 
moederdeeg gemaakt. Dat moederdeeg wordt 24 uur van tevoren gemaakt. Aan ieder 
deeg wordt 20% moederdeeg toegevoegd. Voordat er broden van kunnen worden 
gemaakt. Door de zeer lange rijstijd is het brood veel smaakvoller van zichzelf.  

8. Het brood is ook nog ambachtelijk. Bijna alles is handwerk in de bakkerij. De broden 
worden met de hand gevormd zodat onze 
biologische desembakkers zien welk brood 
nog extra aandacht vereist. Dit brood kan veel 
moeilijker door machines tot stand gebracht 
worden, aangezien de granen waarmee 
gewerkt wordt, veel minder makkelijk in 
gebruik zijn dan de moderne granen. Per oogst en maalcyclus kan dit veranderen, ligt aan 
de weersomstandigheden, bijv. veel zonuren of veel regen. Het brood vereist dus veel 
bakkers-vakmanschap, en passie. Na elke ‘rijsperiode van het brood moeten de bakkers 
het deeg bekijken en beslissen wat er eventueel nog bij moet om tot een goed resultaat te 
komen. Vandaar dat er wel eens wat verschil kan zitten in afmeting van de broden, terwijl 
het ‘afweeggewicht’ wel hetzelfde is. Na het kneden en vormen staat het deeg nog zeker 2 
uren te rijzen. Door gebruik te maken van verschillende tarwerassen, is er een groot 
assortiment brood beschikbaar. 

9. De broden worden gebakken op de stenen 
vloer van de oven wat zorgt voor een 
krokante korst. Doordat ze direct op de 
stenen vloer gebakken worden, blijft er ook 
meer vocht in het brood zitten. Dit geld 
echter niet voor de busbroden, hier wordt de 
warmte heel anders overgedragen dan de 
vloerbroden. 

10. Doordat het brood langzame koolhydraten en een ander type gluten bevat, is het brood heel 
geschikt voor mensen die willen afvallen (de suikerspiegel blijft langer op pijl.  Het brood past dan 
ook bij een bewust eetpatroon. Het brood kan ook geschikt zijn voor mensen met diabetes. Veel 
gebruikers zeggen dat het brood makkelijker verteerbaar is en een betere darmwerking hebben. 

 



                                     
 
 

 Het brood blijft ongesneden het langste vers;  
 Het brood kan door de klant prima even opgepiept worden in een voorverwarmde oven. De korst 

van tevoren licht vochtig maken en max 5 minuten bakken op 180 tot 200 graden. Even kort in een 
broodrooster is ook een aanrader.  

 Wil de klant het brood langer bewaren dan kan het ingevroren worden. Desembrood wat eenmaal 
ontdooid is zal echter sneller droog worden. Het is dus aan te raden om het brood in kleine porties 
te laten ontdooien en direct te consumeren.  
 

 
 
 
Met een warme Bakkersgroet, 
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