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In de 19de eeuw werden de broden 

met een paardenkar thuisbezorgd. 

Later vervoerde de bakker ze met 

zijn bakkersfiets. Ze waren om dui-

men en vingers af te likken, toen 

een Nederlandse bakker gist door 

het deeg mengde. Lekker luchtig!

Sinds de jaren zestig duikt het ene speciale brood na 
het andere op. Vandaag koop je elke soort die je wilt 
– met noten, granen, rozijnen, chocoladestukjes of 
suiker. Keuze te over!

In 1789 barstte de Franse Revolutie uit. Een van de 

aanleidingen? De stijgende broodprijs! Het brood 

werd onbetaalbaar en de hongersnood dreigde. 

Redenen genoeg om op straat te komen! Toch?

In de middeleeuwen doken de eerste bakkerijen in 
het straatbeeld op. In de winkelrekken? Brood op 
basis van rogge. De bakkers hadden er zuurdesem 
aan toegevoegd, om het brood te laten rijzen. 

De rijke Romeinen gebruikten het brood 

als bord. Hadden ze het beleg opgegeten? 

Dan gooiden ze het brood gewoon weg. 

De Picasso of Monet 

tijdens de Klassieke 

Oudheid? De bakker! 

Want voor de oude 

Grieken en Romeinen 

was brood een kunst-

werk. Elk brood kreeg de 

initialen van de bakker – 

net als een schilderij. De 

Grieken versierden de 

broden door er maan-

zaad, anijs of honing aan 

toe te voegen.

Geen rijstpap met gouden lepeltjes, maar brood voor farao Toetanchamon in het hier-namaals. In zijn graf vonden archeologen niet alleen schatten, meubels, kleding en wapens. Er lag ook brood – voor een lekker ontbijtje in het dodenrijk.

De oude Egyptenaren aten niet alleen brood. Ze be-taalden er ook mee. Zijn geld waard: want zij maakten in plaats van harde, platte broden al luchtige baksels – met dank aan het zuurdeeg.

In Finland zijn 
die platte, harde 
broden mét 
een gat in geen 
verleden tijd. De 
Finnen kopen 
ze nog altijd, 
omdat ze die 
langer kunnen 
bewaren.

De oerboterhammen leken op bagels: 

ze hadden een gat in het midden. Zo 

hing de oermens ze op. Als bescher-

ming tegen knaagdieren. Anders 

zouden die zich er tegoed aan doen. 

Geen boterhammen 
als ontbijt voor de 
prehistorische mens. 
Hij knabbelde op zaden 
en granen. Tot hij 
ontdekte dat je ze ook 
met stenen kon pletten 
en er water aan kon 
toevoegen. Dat papje 
legde hij op een zon-
verwarmde steen, of bij 
het gloeiende vuur. Het 
resultaat? Een lekkere, 
harde koek.



Eline, waarom koos je de richting Gezondheid en  
Welzijnswetenschappen?
Eline: “Op het einde van de tweede graad kreeg ik een 
B-attest, waardoor ik van richting moest veranderen. Ik koos 
toen voor GWW omdat het thema gezondheid me interes-
seert, en omdat een vriendin deze richting volgde. We krijgen 
ook opvoedkunde en huishoudkunde, waarin we leren koken. 
En bezig zijn met recepten en voedingsmiddelen leek me wel 
leuk.”

Werden je verwachtingen ingelost?
Eline: “Ja, hoor. GWW is echt interessant. We combineren 
theorie altijd met praktijk. Bijvoorbeeld wanneer we leren over 
de actieve voedingsdriehoek: tijdens huishoudkunde hebben 
we het dan over de samenstelling van de voedingsmiddelen. 
Tijdens chemie ontdekken we de functies van de voedingsstof-
fen, zoals eiwitten, koolhydraten of vetten. En tijdens de prak-
tijkvakken leren we ermee werken: koken, stomen of bakken.” 

Leer je naast voeding ook beweging kennen?
Eline: “Toch wel. Iedere leerkracht zegt dat we minstens een 
uurtje per dag moeten bewegen. Zo krijg je stevige botten, 
meer spieren en minder vet. Kortom, je conditie verbetert en 
je voelt je goed in je vel. Ik leerde vooral dat bewegen minder 
moeite kost dan je denkt: lopen, stappen, fietsen … Je doet 
aan lichaamsbeweging zonder erbij na te denken. Het moet 
ook niet moeilijk of duur zijn: ik probeer bijvoorbeeld altijd 
de trap te nemen wanneer we van klaslokaal wisselen. Ons 
schoolgebouw telt drie verdiepingen, dus ik krijg flink wat 
beweging. En tijdens de middagpauze organiseert de school 
sportactiviteiten, zoals badminton of volleybal. Op de speel-
plaats is het ook fijn om te basketballen of voetballen. En op 
woensdagnamiddag zijn er de SVS-activiteiten. En dan is er 
nog de jaarlijkse sportdag en twee uur L.O.”

Je beweegt waarschijnlijk ook meer dan genoeg bij de 
Chiro?
Eline: “Zondagnamiddag zijn we voortdurend in de weer: 
spelen met de bal, hinkelen, touwtje springen, wandelen, … En 
ook wanneer het slecht weer is, leven we ons uit. Dan spelen 
we binnen verstoppertje of wordt er gedanst of geturnd. 
Zo geven we een goed voorbeeld aan de kinderen: speel én 
beweeg!”

Al dat bewegen, helpt ook om er goed uit te zien. Is dat 
belangrijk voor jou?
Eline: “Zoals voor elk meisje zeker? Natuurlijk wil ik er goed 
uitzien. Soms ben ik wat onzeker: ben ik niet te dik? Is mijn 
gewicht oké? Deze studierichting leert me hoe ik mijn gewicht 
op peil moet houden. Niet minder, maar gezonder eten. En 
bewegen: zodat je de calorieën die je binnenkrijgt, ook ver-
brandt. Trek ik de koelkast open? Dan negeer ik frisdrank en 
snoepje. En kies ik voor fruit, groenten en water.”

En brood, hoort dat erbij?
Eline: “Veel vriendinnen zeggen dat brood een dikmaker 
is, omdat er koolhydraten in zitten. Maar brood is net perfect 
om je gewicht op peil te houden. Het levert je energie én het 
bevat amper vet. Kies je bruin, meergranen- of volkorenbrood? 
Dan geven de vezels je een goed gevuld gevoel, waardoor je 
minder snel snoept. Mijn favoriet is donker brood – met lekker 
veel graantjes. Want die granen en vezels zitten vol vitaminen 
en mineralen. En de koolhydraten in brood zorgen ervoor dat 
ik veel energie heb – om te studeren en te bewegen.”

Heb je een tip voor je vriendinnen die niet graag brood 
eten?
Eline: “Beleg je boterham met Philadelphia-kaas en kom-
kommer. Superlekker! Nog een lekker receptje? Magere tonijn-
sla: gewoon wat tonijn uit blik, magere plattekaas erbij, en 
dan mengen met gesnipperde ui, bieslook, peterselie, dragon, 
kervel, en wat peper en zout.” 

Lekker! Ga je verder studeren voor diëtiste?
Eline: “Toch niet: ik wil aan de HUB gezinswetenschappen 
gaan studeren. Ik zal me dus meer op de relaties tussen men-
sen en onze persoonlijke drijfveren richten. De opleiding leert 
je de menselijke en maatschappelijke verhoudingen vanuit de 
gezinscontext begrijpen. Om zo gezinnen met moeilijkheden 
te begeleiden.”

Bij lichaamsbeweging is regelmaat 
belangrijk. Minstens 60 minuten per 
dag, liefst in stukjes van 10 minuten. 
De tips van Eline kunnen elke dag 
zorgen voor meer lichaambeweging, 
zonder dat je er iets extra’s moet voor 
doen!

☞ Fiets: haal je fiets van stal en fiets 
naar school. Het is een gezonde 
activiteit dat bovendien goed is 
voor het milieu en uiteraard voor 
je conditie. Er ook al eens aan 
gedacht dat het met de fiets vlug-
ger zou gaan? Met een snelheid 
van 15km/u doe je met de fiets 12 
minuten over 3km. Gemiddelde 
snelheid met de auto of bus in de 
file is 10km/u. 

☞ Neem de trap: neem de trap in 
plaats van de lift. 

☞ Wandel: kom je met het openbaar 
vervoer naar school, stap dan een 
of meerdere haltes vroeger uit en 
leg de rest te voet af. Tijdens de 
pauzes ga een luchtje scheppen 
en vertel je liefdes verhalen aan je 
vrienden al stappend. 

☞ Sport: een half uurtje pauze?  
Genoeg om een spelletje badmin-
ton, basket, volley, voetbal, fris-
bee… te spelen met je vrienden. 

☞ Slim? Bewegen tijdens de lessen: 
doe wat rekoefeningen met je 
hoofd, schouders, armen en benen 
en je concentratie is weer op en top.  

☞ Gooi je benen los na de lessen: 
dans, zwem, doe aerobic … er is 
nog zoveel meer! Neem een kijkje 
op www.sportnaschool.be

☞ Stofzuigen: niet het fijnste klusje. 
Maar wel eentje waarbij je ook 
beweegt! 

Eline haar

om meer te

zonder er iets extra’s voor te doen

De slimste 
student 
ter wereld

“Wat weet u over Obama? Of wat zegt Pieter Aspe u? En 
wat zit er in een banana split?” Vragen die tv-presentator 
Erik Van Looy zo kan afvuren tijdens de Slimste Mens ter 
Wereld. Net als deze: waarvan wordt brood gemaakt? 
Zodat jij alvast niet met een mond vol tanden zou staan, 
krijg je van ons het antwoord op de quizvraag: tarwemeel 
of -bloem, water, gist en zout. 

… brood van graankorrels is gemaakt?
Brood wordt gemaakt met bloem of meel. 
En dat is gemaakt van een graansoort, zo-
als gerst, haver, rogge, gierst of tarwe. Dat 
wordt fijngemalen tot meel. Zeven we dat? 
Dan krijgen we een fijn poeder: bloem. 

… elke aar goed is voor zestig tot tachtig graankorrels?

In de herfst zaait de boer graankorrels. De planten die daar-

uit groeien, komen bij de eerste lentezon tot bloei. En na 

enkele weken zijn de aren volledig open gebloeid. Elke aar 

draagt zestig tot tachtig graankorrels. Wanneer de bladeren, 

stengels en aren goudgeel zijn gekleurd, haalt de boer de 

oogst binnen. Is zijn akker een hectare groot? Dan oogst hij 

gemakkelijk 8000 kilo graankorrels. 

… graan gewassen wordt?
Het kaf moet van het koren. Of anders gezegd: de graantjes  
(het koren) moeten uit de vliezen (het kaf). Hiervoor sloegen  
de dorsers vroeger met een dorsvlegel op 
de aren, zodat de granen loslieten. Vandaag 
doet een machine dat. De losse graankorrels 
worden achteraf gewassen: zeven, afspoe-
len, drogen, borstelen en scheren. Netjes!

… er tien miljard gistcellen  
in één gram bakkersgist zitten?

De bakker doet naast water en zout ook gist bij de 
bloem. Voegt hij één gram toe? Dan gooit hij tien 
miljard gistcellen bij het deeg. Die voeden zich 
met de suiker in de bloem, en zetten die om in 
koolstofdioxide en alcohol. Het koolstofdioxidegas 
wil uit het deeg ontsnappen en doet het rijzen. Het 
resultaat? Lekker luchtig brood. 
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Audi A5. Mercedes SL Roadster. Porsche 
Panamera. Waarom trekken stoere wagens 
jouw aandacht? Om hun hippe kleur? Ge-
stroomlijnde vorm? Of razendsnelle start?
Wees maar eerlijk: gewoon omdat ze er 
zo cool uitzien. En de snelheid waarmee ze 
voorbij scheuren, doet het hem helemaal. 
Daarom weten autofreaks alles van pk’s en 
kw’s – die het vermogen en de kracht van 
de motor bepalen.

Tank je vol energie 
Om te racen heb je naast vermogen ook 
energie nodig. Want zonder brandstof kun je 
niet rijden. Logisch: zonder opgeladen batterij kun 
je ook niet bellen. En zonder ontbijt niet aan de dag 
beginnen. Want brood? Dat is ónze brandstof.
Onze wagen tanken we vol – daaraan twijfelen we niet. 
Maar ons lichaam? Dat krijgt minder voedingsstoffen. 
We crossen ‘s morgens de deur uit, met een toast in de 
hand of zelfs zonder ontbijt achter de kiezen. En je ou-
ders willen je hiermee écht niet pesten. Want een goed 
ontbijt levert je meteen een kwart van de noodzakelijke, 
dagelijkse energie.

Superkrachtige brandstof
V-power, Excellium, Ultimate: een snelle wagen beloon 
je met de krachtigste brandstof. Die bestaat ook voor je 
lichaam: in de vorm van brood. Het is de belangrijkste 
leverancier van koolhydraten en voedingsvezels. Met 
een broodontbijt race je de dag door. En pak je een fikse 
voorsprong op wie niet ontbijt.
Brood is arm aan vet, en rijk aan meervoudige koolhy-
draten. Het bevat eiwitten, vitamine B1, ijzer, magnesium 
en vezels. Brood: een superbrandstof dus!

Start met een volle tank
Je ontbijt overslaan? Dat is net hetzelfde als met een 
halfvolle tank naar de Côte d’Azur rijden. Niet verstandig! 
Toch tonen studies aan dat meer en meer jongeren niet 
ontbijten. En dat terwijl je lichaam na acht uur slaap snakt 
naar eten. Tank je vol, en krijg zo voldoende energie voor 
de eerste helft van de dag.

Schiet uit de startblokken
Op water zal je wagen niet ver bollen. Hij snakt naar ben-
zine of diesel. Net zoals wij naar een evenwichtig ontbijt: 
water, koffie of thee, bruin brood, kies magere kaas of 
vleeswaren en ook een boterham met confituur en een 
stuk fruit of een glaasje fruitsap. Zo heb je bij de start van 
de dag meteen alle essentiële voedingstoffen binnen … 
om pijlsnel door de dag te racen.

Race door 
de dag met de 
krachtigste 
brandstof

Vier goede redenen om je vol te tanken:
 Meer energie
 Kruip je uit bed? Dan is het acht tot 

twaalf uur geleden dat je nog gege-

ten hebt. De hoogste tijd dus om je 

energiereserves aan te vullen!

	Beter humeur
 Sla je het ontbijt over? Dan heb 

je geen energie, en voel je je moe, 

humeurig en lusteloos.

	Minder vet
 Niet ontbijten? Dan grijp je vlugger naar  

vet- of suikerrijke tussendoortjes. Die  

bezorgen je een  energieoverschot dat je 

lichaam opslaat als vet.

	Hoger resultaat
 De dag starten met een evenwichtig 

ontbijt? Dan lever je betere intellectuele en 

sportieve prestaties. Dat betekent dus … 

betere punten met evenveel moeite.

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste 
van het land?” De stiefmoeder van sneeuwwitje had haar 
heil beter in een snee brood dan in de sprekende spiegel 
gezocht. Want echte schoonheidskoninginnen weten het 
maar al te goed: brood bezorgt je een gezonde, frisse look.
Wassen we ons vanaf morgen met brood? Niet te hard 
van stapel lopen! Houd zeep, tandpasta en Clearasil® 
maar in de badkamer. Maar toch, brood heeft meer in 
zijn mars dan je denkt: prima om je honger te stillen … 
én goed voor je uiterlijk. Want het stopt je vol energie 
en waardevolle voedingsstoffen – vaarwel vermoeide, 
gestreste uitstraling. En het houdt je gewicht in balans.

Stop je vol energie
Echte schoonheid zit vanbinnen. Geen fabeltje: wie 
gezond is, ziet er beter uit! Verwen je jouw lichaam met 
gezond eten, veel beweging en voldoende nachtrust? 
Dan oog je stralend fris.
Laten we beginnen bij het begin: een evenwichtig ontbijt 
– mét brood. Want dat zorgt voor een flinke portie, 
energie, eiwitten, vitaminen, ijzer, magnesium, voedings-
vezels en meervoudige koolhydraten. Net wat je lichaam 
na acht uur slaap nodig heeft. ’
Een paar sneetjes bruin of volkoren brood achter de 
kiezen? Dat merk je! Aan je concentratie, want de meer-
voudige koolhydraten houden je bloedsuiker op peil – en 
dat is noodzakelijk voor je hersenen. En je energie, want 
met al die voedingstoffen als lichaamsbrandstof vlieg je 
door de dag. Zonder dip in je bloedsuikergehalte, en dus 
zonder appelflauwte – zodat je er elegant blijft uitzien. 

Goed gevuld gevoel
Er wordt gezegd dat brood een dikmaker is. En dus blijf 
je ervan af. Krijg je straks een dipje? Dan helpt een zoet 
tussendoortje je er wel bovenop. Maar een koekje of 
snoepje tast jouw figuur – én tanden – harder aan. 
Laten we de mythe snel uit de wereld helpen: brood is 
geen dikmaker. Integendeel, de koolhydraten in brood 
bestaan uit zetmeel en zijn gecombineerd met voedings-
vezels. Ze geven je snel een gevuld gevoel, waardoor je 
minder geneigd bent om te snoepen. Goed nieuws, want 
snacks zijn vaak lege calorieën: rijk aan vet en suiker, 
maar arm aan vitaminen en mineralen. Daar blijf je dus 
beter van af. 

Gezond gewicht
Ontbijten helpt je trouwens om je gewicht te behouden.
Wie evenwichtig ontbijt, heeft vaker een gezond gewicht. 
Een broodontbijt geeft je een goed gevuld gevoel en levert 
je naast energie ook vitaminen, mineralen en andere 
essentiële voedingstoffen die het lichaam nodig heeft om 
optimaal te kunnen functioneren. 
Ontbijt je niet? Dan grijp je gemakkelijk naar vet- of suiker-
rijke tussendoortjes, die je gemakkelijk een energieover-
schot opleveren, die je lichaam opslaat als … vet.
Want at je ’s ochtends niets? Dan krijg je sneller een appel-
flauwte tijdens de voormiddag. En op zo’n moment laat je 
je gemakkelijk verleiden tot een vet- of suikerrijke hap.

De schoonheidsformule
Je uiterlijk laten profiteren van de voordelen van 
brood? Dan moet je er genoeg van eten – vijf tot twaalf 
boterhammen per dag. Per sneetje geef je jouw lichaam 
gemiddeld 80 kcal. Hoeveel sneden jij nodig hebt? Dat 
hangt af van je leeftijd, geslacht en bezigheden. Sport 
en beweeg je veel? Dan moet je meer brood eten dan 
iemand die de hele dag aan de computer zit. Maar vijf 
sneetjes is het minimum. Helaas halen de meesten zelfs 
dat niet. Gemiddeld verorberen we maar vier boterham-
men per dag. Brood moet dus vaker op tafel komen: bij 
het ontbijt, tijdens de lunch … én als avondeten! 

Smul je mooi
Brood bij de warme maaltijd? Of soms als begeleider 
van de warme maaltijd ter afwisseling van aardappe-
len? Dat klinkt vreemd in de oren. Chef Jamie Oliver en 
tv-kok Nigella Lawson zijn er nochtans wild van – op elk 
moment van de dag. Het bewijs vind je in hun kookboe-

ken. Daarin duiken recepten voor bananenbrood en 
brood gevuld met parmaham op. Maar ze eten 
ook zelfgebakken brood bij salades en serveren 
vis met brood. Meer inspiratie nodig? In dit 

magazine ontdek je enkele toffe broodrecepten. 
Om af te wisselen met aardappelgerechtjes. En je 

zo mooi te eten …

Gezond vanbinnen? 
Mooi vanbuiten!



Bekende voetballer worden: wie droomde – of droomt – er niet van? Sommigen maken die kinderdroom 
ook waar. Zoals Thomas Kaminski. Net achttien, gewezen doelman van Beerschot AC én bij de nationale 
belofteploeg.  Deze zomer ondertekende hij een 5-jarig contract met RSC Anderlecht  maar wordt dit seizoen 
waarschijnlijk  elders uitgeleend om meer speelgelegenheid op te doen.  Beste keeper: die titel kreeg Thomas 
Kaminski tijdens het internationale jeugdtornooi in Minsk. Een hele eer, die hij niet zo maar in de schoot 
geworpen kreeg. Integendeel. Het vraagt veel training en een gezonde levensstijl. Dat merken we wanneer we 
een dagje meelopen met de jonge topsporter.

              aankomst op de club
De club verwacht zijn spelers om 9.00 uur. Niet dat er 
dan al meteen een balletje wordt getrapt. Eerst wordt 
er ontbeten. Thomas plukt vier bruine boterhammen uit 
de broodzak en kiest zorgvuldig zijn beleg. Er is alleen 
magere kaas en mager vlees in de aanbieding, zoals 
gerookt paardenvlees, kalkoen- of kipfilet. Thomas 
werkt drie boterhammen naar binnen en grijpt dan 
naar de confituur – dat mag … op de laatste boterham. 
Na een slok van zijn glas halfvolle melk is hij klaar voor 
onze vragen. 

De club wil blijkbaar dat je goed en gezond eet?
Kaminski: “Het is belangrijk dat wij voldoende energie 
opnemen, maar dan wel in de juiste vorm. Daarom schenkt 
de club enorm veel aandacht aan gezonde voeding. Zo 
houden we ons lichaamsgewicht en vetpercentage op peil, 
en gaan we uitputtingsverschijnselen tegen. Een fit lichaam 
is het allerbelangrijkste voor een sporter. We moeten niet 
alleen spiermassa opbouwen, maar ze ook behouden. 
Tegelijk moeten we werken aan onze explosieve kracht, 
een laag vetgehalte en een goede stofwisseling. De juiste 
voeding zorgt daarvoor.”

Stoort die focus op gezond eten je niet?
Kaminski: “Toch niet. Sport, gezondheid en een correc-
te basisvoeding zoals brood, zijn voor mij essentieel. Ik wijs 
vrienden en leeftijdsgenoten dan ook vaak op het verband 
tussen sport en gezonde voeding. En de belangrijke rol die 
een broodontbijt daarin speelt. Ik ben nog niet zolang van 
school en herinner me nog goed hoeveel leeftijdsgenoten 
zonder ontbijt aan de dag begonnen. Zonde, want je 
lichaam mist dan echt iets.”

Geen wonder dus dat je vroegere club Beerschot AC  
’s ochtends brood voor de neus van zijn spelers schuift. 
Dat zit boordevol koolhydraten: een snelle brandstof 
die topprestaties mogelijk maakt. Het lichaam slaat de 
opgenomen koolhydraten in de vorm van glycogeen 
op in de lever en spieren. Doe je een inspanning? Dan 
spreek je die glycogeenvoorraad aan. Zo kom je snel 

aan energie. Na ongeveer een uur zit je door je voor-
raad heen, en begin je vet en eiwitten te verbranden. 
Twee langzame energiebronnen en dus nadelig voor 
je sportprestatie. Logisch dus dat sporters voldoende 
koolhydraten opnemen. Wat ‘voldoende’ is? Zestig 
procent van je dagelijkse hoeveelheid voedsel. Je vindt 
koolhydraten in brood, aardappelen, rijst, pasta en fruit.

               klaar voor de training
Tussen 10.00 en 11.45 uur stuurt de trainer zijn spelers 
het veld op. Daarna wachten de douche, de kinesist … 
én ons vragenvuur.

Heeft voetballen je leven sterk veranderd?
Kaminski: “Ja, sinds mijn dertiende ben ik dag in dag 
uit met sport bezig. Mijn strakke dagschema verplichtte me 
om veel te laten vallen, zoals buiten spelen met vrienden. 
Mijn jeugd zag er anders uit dan die van een ‘normale’ 
tiener. Ik ben nu achttien en ben nog nooit in een dancing 
geweest. Ook mijn schooltijd was anders. Ik trainde vanaf 
mijn dertiende twee keer per dag. Elke ochtend om acht uur 
naar school om alles bij te werken, en om negen uur ver-
trekken naar mijn club, AFC Tubeke. Mijn huiswerk deed ik 
tijdens de middag op de club. Toen ik veertien was, stapte 
ik over naar AA Gent. Dat lag dicht bij mijn Gentse school, 
zodat ik in de namiddag toch een of twee uur les kon 
volgen. Een jaar later wachtte Germinal Beerschot. En weer 
gooide de afstand roet in het eten. Ik was weer aangewe-
zen op hetzelfde schema als bij AFC Tubeke: vroeg naar 
school en tijdens de middag huiswerk maken op de club.”

Naar welke voetballer of keeper kijk je op?
Kaminski: “Mijn vader is Pools en dat beïnvloedt 
blijkbaar mijn keuze, want mijn twee favoriete keepers zijn 
Polen. Artur Boruc die bij Fiorentina speelt en Wojcieck 
Sczesny van Arsenal.” 

           middageten en platte rust
En dan wordt Thomas aan tafel verwacht – opnieuw 
energie opdoen. Op het menu staat meestal droge 
pasta of rijst met een stukje kip. Gelukkig is er een 



Bewegen en eten
Thomas Kaminski kon het niet genoeg benadrukken: een 
gezonde voedingsstijl is noodzakelijk als je het wilt maken 
als topsporter. Maar hoe zit dat nu juist?

Naast bewegen is gezonde voeding heel belangrijk voor 
een goede gezondheid. Het helpt je om je energiebalans 
in evenwicht te houden. Toch wanneer je jouw energie-
inname afstemt op je energieverbruik. 

Jonger dan, of net achttien? Dan moet je minstens zestig 
minuten per dag bewegen. Dat mag je spreiden over de 
dag, maar je moet wel minstens tien minuten aan een 
stuk bewegen. Al is de duur van de activiteit afhankelijk 
van de intensiteit. Dertig minuten wandelen, mag je bij-
voorbeeld vervangen door vijftien minuten hardlopen.

En je voeding? Die moet koolhydraten bevatten. Sporters 
hebben veel energie nodig. Die halen ze uit koolhydraat-
rijke producten, zoals brood, aardappelen of pasta. Brood 
bevat koolhydraten in de vorm van zetmeel. De spijsver-
teringssappen in onze mond en dunne darm verteren dat 
tot glucose en wordt opgenomen door ons bloed. Ons 
lichaam gebruikt het meteen of slaat het op als reserve. 
Altijd nuttig, want glucose is de klok rond nodig. Voor 
onze hersenen en onze spieren. Brood bevat naast ener-
gie ook veel vitaminen en mineralen. Ook deze hebben 
een positieve invloed op ons lichaam door onder andere 
onze weerstand tegen ziekten te verhogen, onze botten te 
versterken, ... Kortom, brood is de ideale sportmaaltijd!

ruime keuze rauwe groenten. En als dessert volgt een 
stuk fruit of een potje magere yoghurt. Staat er tijdens 
het weekend een match op het programma? Dan 
bestaat het menu vanaf donderdagmiddag uit aardap-
pelen en biefstuk …

Na het eten volgt platte rust. Al vallen wij Thomas deze 
keer wel lastig met een nieuwe lading vragen.

De geknipte vraag, nu je hier ligt te soezen op je 
veldbed: waarvan droom je?
Kaminski: “Ik wil ooit bij een Europese topclub spelen. 
Liefst het Engelse Arsenal. Ik wil er alles aan doen om die 
droom te realiseren. Ik geloof ook dat ik hem zal bereiken.”

Bevat de toekomst ook nog hogere studies?
Kaminski: “Ik heb mijn secundaire studies net achter 
de rug en ben niet van plan om nog verder te studeren. Kijk 
ik in mijn glazen bol? Dan zie ik het makelaarsbureau dat 
ik na mijn voetbalcarrière heb opgebouwd. Ik hoop dan 
spelersmanager te zijn. Dan begeleid ik voetballers en regel 
ik hun transfers.”

          opnieuw het veld op
Tussen half drie en half vier staan de spelers opnieuw 
op de grasmat. Deze keer voor een intensieve training 
mét 4x4-wedstrijdjes. Na een vermoeiende training 
zoeken de spelers de kinesist op. Opnieuw volgen er 
massages en stretchoefeningen. 

Gaat het leven van een voetballer over rozen, of heeft 
het ook nadelen?
Kaminski: “De weg naar de top is niet gemakkelijk. 
Maar dat is het ook niet voor een goede bakker of leer-
kracht. Iedereen moet een lange weg afleggen. Gelukkig 
houd ik van wat ik doe. Al is ons strakke schema soms 
zwaar. En dan is er nog onze 48 uurregeling: twee dagen 
voor de match mag je na tien uur ’s avonds niet meer 
buiten komen.”

Maar die rust is noodzakelijk?
Kaminski: “Het is inderdaad belangrijk dat je lichaam 
voldoende rust krijgt om te recupereren. Even belangrijk als 
een goede begeleiding, want ook mentaal moet het goed 
zitten. Die begeleiding komt in de eerste plaats van de ou-
ders en de omgeving, maar ook van de school en de club.”

Hoe gaat je directe omgeving eigenlijk om met je 
sportcarrière?
Kaminski: “Mijn vriendin, tweelingbroer en ouders zijn 
heel belangrijk voor mij. Ze hebben ook veel begrip voor 
mijn levensstijl. Want ik moet veel laten, leef volgens een 
streng ritme, en let op mijn eet- en drinkgewoontes. Maar 
tegelijk wil ik me ook amuseren met mijn vrienden en 
familie. Net omdat zij me zo steunen, lukte het me om uit 
te groeien tot een profvoetballer.” 

          einde werkdag
Na de verzorging zit de werkdag van Kaminski erop. Hij 
mag naar huis. Al laten we hem niet gaan voor we nog 
een laatste vraag op hem hebben afgevuurd.

Welke goede raad heb je nog voor ons?
Kaminski: “Geloof in je dromen. En doe alles wat bin-
nen je mogelijkheden ligt om ze te realiseren. En … vergeet 
geen plezier te maken: geniet van alles wat je doet!”



Volg de trends
Jouw kleerkast? Die volgt de 

laatste modetrends. En je brooddoos? 
Die vul je toch niet altijd met dezelfde witte 

boterham? Er is zoveel keuze dat je er elke dag 
een andere broodsoort in kunt stoppen. 

De klassieke boterham duikt het vaakst in de brood-
trommel op – logisch, ook in modeland blijven klas-

siekers als de jeans. Maar ook dan is variatie mogelijk: 
bruin, meergranen, volkoren, rogge, rozijnen, wit …  

De favoriet? Een bruine. Al verleidt de volkoren 
boterham met zijn overvloed aan voedingsvezels, 

vitaminen en mineralen ook velen. 
En net als alle fashionistas op tijd en stond 
eens opvallen? Dat doe je met af en toe te 

smullen van een baguette, bagel of 
ciabatta – in stijl, uiteraard!

Hippe 
accessoires

Ontbijten saai? Lun-
chen alledaags? Niet als je 

de boel opfleurt met hippe ac-
cessoires. Een kleurrijke brood-

plank, een vrolijk tafelkleed, 
origineel bestek … : de tafel 

ziet er meteen aantrek-
kelijker uit. Schuif 

maar aan!

baguette

ciabatta

Hype  
van het moment

De hype van het moment? 
Picknicken! Trendwatchers zijn 

unaniem: gezellig buiten lunchen is 
weer helemaal ‘in’. Trommel dus snel 
je vrienden op, en trek eropuit met de 

picknickmand. Wat zeker mee moet? Een 
groot picknickdeken, leuke borden, een 
koelbox, een kleurrijke thermos, grap-

pige servetten … én lekker belegde 
boterhammen, natuurlijk. In-

spiratie nodig? Check de 
receptenpagina!

Meer ideetjes en suggesties kan je vinden op  

www.alledagenbrood.be



Uit de weg, Peter Goossens en Sergio Herman! Jij bent de Beste Hobbykok van Vlaan-
deren. Of je moeder … maar dan weet jij haar gerechten wel als de beste te beoordelen 
– zoals de jury van Komen Eten. Hoe was de cuisson? En was alles genoeg afgekruid? 
Ben jij de beste kok van de school? Of heb je voortreffelijke smaakpapillen? Spreek je 
dan als vakkundig jurylid uit over deze recepten – met een welverdiende …!

Lekkere lunch
Stop je boterhammendoos vol lekkere verse bo-
terhammen. En snijd die in vrolijke vormpjes – van 
driehoeken tot sterretjes, uitsteekvormpjes helpen 
je daarbij. Het beleg? Kaas of ham, gegarneerd met 
bijpassende groenten. 

ZuiDErsE sMakEn
Zin in een zomers broodje? Wat denk je van een 
ciabatta met geitenkaas en een tapenade van zon-
gedroogde tomaten? Speciaal en superlekker! 

Ingrediënten (voor vier personen): 
een grote ciabatta, 50 gram tapenade van 
zongedroogde tomaten, 100 gram zachte 
geitenkaas, acht zwarte olijven zonder pit, een 
takje rozemarijn, en een geraspte citroenschil.

Snijd de bovenkant van ciabatta over de hele 
lengte af. Hol binnenin het broodje lichtjes 
uit. Besmeer het brood met de tapenade, 
verkruimel er de geitenkaas over, en kruid met 
de rozemarijnblaadjes. Hak de zwarte olijven 
in stukjes en strooi ze erover. Doe hetzelfde 
met de geraspte citroenschil. Druk dan alles 
goed aan. Schuif nu de belegde ciabatta onder 
de grill … en wacht tot de kaas gesmolten is 
en het broodje knapperig bruin.

aMErikaansE lEkkErnij 
Een clubsandwich: een typische Amerikaanse  
lekkernij. Hartig, origineel … en om duimen en 
vingers af te likken.

Ingrediënten (voor twee personen): 4 snee-
tjes wit toastbrood, 1/2 avocado, 1 el bieslook 
(fijngesnipperd), 2 el mayonaise, mespuntje 
chilipoeder, zout, versgemalen peper, 6 plakjes 
kippenwit, 1 hardgekookt ei (in plakjes), 1 
rode geroosterde paprika (in repen), 50 gram 
gemengde sla, 1 el dressing naar keuze. 

Rooster de sneetjes brood. Plet het vrucht-
vlees van de avocado in een diep bord fijn. 
Meng de bieslook, mayonaise en chilipoeder 
erdoor en breng op smaak met zout en peper. 
Bestrijk 3 sneetjes brood met de avocado-
pasta en beleg ze met een dubbel plakje 
kippenwit, plakjes ei en repen paprika. Leg de 
sneetjes op elkaar en dek ze af met het laatste 
sneetje. Snijd de clubsandwich diagonaal in 
vieren en zet elk stapeltje vast met een saté-
prikker. Verdeel de sla over de twee borden en 
besprenkel de dressing erover. Leg op elk bord 
twee kwartjes clubsandwich. 

Feestelijk eten
Een gezellige afternoon tea onder vrienden? Of 
een sfeervol verjaardagspartijtje? Dan mag er 
gesmuld worden … van leuke partysnacks – zoals 
rolletjes of fingerfood

VrolijkE ZalMrollEtjEs
Ingrediënten (voor twee of meer personen): 
1 lang wit brood (in de lengte gesneden), 
kruidenkaas, 1 pak gerookte zalm.

Haal de korsten van de boterhammen en rol 
het brood met de deegrol zo plat mogelijk 
uit. Besmeer ze dik met kruidenkaas en 
beleg met gerookte zalm. Rol het brood ste-
vig op, langs de andere kant, verpak het in 
plastic folie en laat het enkele uren opstijven 
in de koelkast. Snijd het in smalle rolletjes en 
serveer ze bij het aperitief. 

kakElEnD fingErfooD
Ingrediënten (voor twee personen): 
vier sneden volkorenbrood, twee sneden 
gerookte kipfilet, een rijpe avocado, een 
tomaat, een sjalot en teentje knoflook, 
het sap van een limoen en peper.

Start met de guacemole: schil de avocado 
en snijd hem in blokjes. Doe hetzelfde 
met de tomaat. Versnipper dan de look 
en de sjalot. Meng het limoensap met de 
knoflook, en doe er de avo-
cado, tomaat en sjalot 
bij. Kruid af met peper 
en zout. Klaar! Snijd dan 
de sneetjes brood in vier 
stukken – zonder 
korstjes. En snijd 
ook de plakjes 
kipfilet in vier. 
Leg daarna op 
elk stukje brood 
een plakje. En 
werk alles 
lekker af met 
guacemole. 

Superidee
Oud brood weggooien? Neen! Je kunt er nog 
zoveel lekkere dingen van maken. Zoals taart-
jes - echt waar!

ouDE taart
Ingrediënten (voor 24 hapjes): vier 
sneden oud brood, olijfolie, drie zon-
gedroogde tomaten in olie, zes zwarte 
olijven zonder pit, een ei, twee eetlepels 
groene pesto, 50 milliliter room, en 50 
gram geraspte kaas. 

Verwarm de oven voor op 200°C. Rol 
de sneden brood een beetje uit met de 
deegroller. Vet vier taartvormpjes voor 
één persoon in met olijfolie. Druk in elk 
vormpje een sneetje brood en snijd het 
overtollige brood weg. Hak de tomaten 
en olijven in stukjes. Klop het ei los en 
voeg er de pesto, room en geraspte kaas 
bij. Gooi er daarna de tomaten en olijven 
bij. Verdeel dit mengsel over de bakvor-
men. Die mogen nu twintig minuten de 
oven in – tot ze goudbruin zijn. Even laten 
afkoelen, elk taartje in zes puntjes snijden 
… en serveren. 

Prins(es) 
van de keuken
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    Reis rond de wereld

“Broodje warm vlees, broodje bakpao.” the opposites 
scoorden een hit door hun favoriete nederlandse broodje 
te bezingen. En zo maakten ook de Vlamingen er kennis 
mee. al heeft het warme broodje nog geheimen: wist jij 
bijvoorbeeld dat het uit China komt?

in China spreken ze van Bab-Pao. Dat zijn gevulde brood-
jes, gemaakt van bloem, melk, eieren, gist en zout. Met 
daarin een mengsel van gehakt, ui, knoflook en rode peper. 
Vroeger waren ze de ideale maagvullers voor de arme 
bevolking. Vandaag is het razend populair bij alle Chinezen 
… én in de rest van azië – met dank aan de Vietnamese 
migranten. Zo belandde Bab-Pao via indonesië in neder-
land. Waar ze trouwens foutief over een broodje bakpoa 
spreken, want ‘pao’ is al Chinees voor ‘broodje’.
 
De Chinezen hebben niet als enigen een eigen broodje.  
ook in andere landen smullen ze van hun voorkeursbrood. 
Maak je een reis rond de wereld? Dan is het ontbijt  
elke dag anders!

In de knapzak
Wil je genoeg energie 
tijdens je wereldreis? Vul 
je lunchbox dan met lek-
kernijen die je een boost 
geven: volkerenboterham-
men met kaas, ham of vis. 
En sla, worteltjes, ei en to-
maat erop. Neem ook een 
kiwi, een potje yoghurt en 
een flesje vruchtensap of 
melk mee. Houd je alles 
graag koel? Maak dan een 
koelbox van je lunchbox. 
Vries een flesje water in. 
En gebruik dat als koel-
element. Je eten blijft fris 
… en je hebt altijd drinken 
bij je. Ideaal voor een 
energieke globetrotter!

ETAPPE 1

ETAPPE 2

ETAPPE 3

ETAPPE 4

ETAPPE 5
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Proef van het  
Midden-Oosten

Ontwaak je in het Midden-
Oosten? Dan start je de dag met 

zuurdesembrood. Het belangrijkste 
ingrediënt? Een stuk deeg van de vorige 
dag, of een mengsel van water en bloem 
dat enkele dagen oud is. Dat bevat ver-
schillende gistsoorten en melkzuurbac-

teriën. Die zorgen tijdens het rijzen 
voor de typische zure smaak van 

zuurdesembrood.

Genieten 
van het Zuiden

Reizen we verder naar Zuid- 
Europa? Dan vind je in Griekenland 

nog een stukje Turkije: het Turkse pide 
kennen ze daar als pita – ook de naam die 

jij eraan geeft. De oorsprong van het platte, 
holle broodje ligt bij de Bedoeïen, een noma-
denvolk. Zij mengden graanpoeder met wa-
ter, en kneedden er platte rondjes van. Het 

werd wereldwijd bekend: in Marokko 
noemen ze het khubiz, in Egypte 

aysh en bij ons dus pita. 

Westerse smaken
Op bezoek bij onze zuider-

buren? Dan vind je in elke bakkerij 
de wereldberoemde croissant. Toch is dit 

broodje van bladerdeeg geen Franse uitvin-
ding. De croissant komt uit Oostenrijk. De Turken 
vielen in de zeventiende eeuw Wenen binnen. Ze 
groeven tijdens de bezetting een tunnel onder de 

stad. Maar die kwam uit bij een bakkerij. De alerte 
bakker waarschuwde het Oostenrijkse leger, dat de 

Turken versloeg. Als overwinningssymbool bakte 
de bakker een halvemaanbroodje: een knipoog 
naar de halve maan die de Turkse vlag sierde. 

De Oostenrijkse prinses Marie-Antoi-
nette bracht het broodje mee naar 

Frankrijk, toen ze trouwde 
met Lodewijk XVI. 

(schier)eiland 
hoppen 

Op naar het Scandinavische 
schiereiland! In Zweden smul-

len we van knäckebröd. Dat bete-
kent ‘breekbrood’. Het is gemaakt 
van roggemeel en wordt kort op 

hoge temperatuur gebakken. 
Dat maakt het knapperig 

… en breekbaar. 

De plas over
Steken we de Atlan-

tische oceaan over? Dan 
belanden we in Amerika. In 

het zuiden gebruiken ze maïs in 
plaats van tarwe. Zo eten ze in 

Zuid-Amerika maïstortilla’s 
en lichtgeel maïsbrood.

Italië
Verplaatsen we ons 

naar het Westen? Dan krij-
gen we in Italië een ciabatta 

voorgeschoteld: een plat brood 
met knapperige korst. Ciabat-

ta betekent ‘pantoffel’, een 
verwijzing naar de vorm 

van het brood.

Duitsland
Op bezoek in Duitsland? 

Laat je dan verleiden door de 
Duitse favoriet: Kaiserbrötchen. 

Deze krokante, witte broodjes herken 
je aan hun vijfdelige ster bovenaan. 

Vandaag wordt die ster erin gestempeld, 
maar vroeger vouwde de bakker het 
broodje in die vorm. Terug in België? 

Dan stap je gewoon naar je ver-
trouwde winkel, want ook bij 

ons vind je keizerkes.

Engeland
Met de boot vaar je van 

Zweden naar Engeland voor de 
high tea. Een typisch Brits moment, 

waarbij je ’na de middag thee en sand-
wiches geserveerd krijgt. De sandwich 

is een Engelse uitvinding. Genoemd naar 
de vierde graaf van Sandwich, een Brits 

dorp. Hij was een fervente kaartspe-
ler, die tijdens het spel altijd twee 

sneden brood at, belegd met 
verschillende laagjes kaas, 

vlees, tomaat en sla.

T
U

SSENSTOP

Turkije
Tijdens een ontdek-

kingstocht door Turkije 
vul je je maag met een 

bekende specialiteit: Turks 
brood. Het is plat, en rond of 

ovaal. En ongeveer even 
groot als een pizza.

TUSSENSTOP

New York
De hipste stad in Amerika? 

New York. Daar ga je dus ook voor 
trendy brood: een bagel, een rond broodje 

met een gat in. Het wordt met de ingrediënten 
van ons brood gemaakt: suiker, zout, gist en bloem. 

En bovenop strooien ze maan- of sesamzaadjes. Ze la-
ten het deeg eerst rijzen, daarna koken en afkoelen. Om 

het dan te bakken in de oven. Het duurt liefst 24 uur voor 
de New Yorkse bagel klaar is! Hij mag dan wel typisch 

Amerikaans lijken, de oorsprong ligt in Oost-Europa. Zo 
zou de bagel een ode aan de Poolse koning Sobiesky 

zijn. Een bakker eerde hem met een brood in de 
vorm van een stijgbeugel. Waarom? De koning, 

die een begenadigde ruiter was, had net de 
Turken uit Oostenrijk verdreven. Vreemd! 

Dankte de croissant zijn ontstaan 
daar ook al niet aan? 
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Kan je de  
volgende 
Brood  
sudoku 
puzzel  
oplossen 
1. Roggebrood
2. Volkorenbrood
3. Meergranenbrood
4. Wit brood
5. Bruin brood

6. Zuurdesembrood
7. Notenbrood
8. Melkbrood
9. Krentenbrood
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Ook zin in varkensbrood? 

Kneed het deeg gewoon met je handen. Rol het deeg tot 
een lange streng. Knip die streng in stukken. Knip met 
een schaar drie inkepingen in ieder stuk (twee voor de 
oren en een om de benen te maken). 
Duw het stuk met de oren tegen de buik aan en klap het 
weer terug. Breng de oren in model en knip nog een keer 
in het gezicht om de snuit te maken (zie foto). Met de 
krenten of rozijnen kun je de plek van de ogen aangeven. 
Draai de poten van je varken om elkaar heen. Bak de 
broodjes volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Kunstzinnig 
BROOD

Logisch denken
Hoeveel stukken kun je van een heel brood snijden?

Vertikaal 1:
Vertikaal 2:

Horizontaal 3: 
Vertikaal 4:
Vertikaal 5: 

Horizontaal 5: 
Horizontaal 6: 
Horizontaal 7: 

Vertikaal 8: 
Horizontaal 9: 

Vertikaal 10: 
Vertikaal 11: 

Horizontaal 12: 
Horizontaal 13: 

Vertikaal 14: 
Vertikaal 15: 

Horizontaal 16: 
Vertikaal 17: 

Horizontaal 18: 
Horizontaal 19: 
Horizontaal 20: 
Horizontaal 21: 
Horizontaal 22: 

Vertikaal 23: 
Horizontaal 24: 
Horizontaal 25: 
Horizontaal 26: 

Ouderwetse soort graan
De buitenste omhulsels van tarwekorrels, die na het malen van de tarwekorrels overblijven
Iemand die van brood bakken zijn beroep gemaakt heeft.
Het in volume toenemen van het deeg
Wordt ook pizzabodem van gemaakt
Fijn gemalen graan waar brood van gebakken wordt
Plat rond broodje dat gevuld wordt
Deeg maken door alle ingrediënten goed te mengen
Geroosterd brood
Gemalen graan waar de kiemen en vezels nog in zitten 
Zit in graan en levert energie. Wordt in het lichaam omgezet in glucose.
Graan dat veel gebruikt wordt om brood van te bakken 
Deel van het graan waar de korrels in zitten
Met ei, suiker en kaneel gebakken witte boterhammen
Wordt veel in Frankrijk gegeten
Zuur geworden deeg dat gebruikt wordt om deeg te laten rijzen
Groep eiwitten in graan die zorgen voor de elasticiteit van het deeg
Brood dat op de bodem van de oven wordt gebakken
Ouderwets fabriek waar het graan wordt gemalen
Brood dat zonder gist gebakken wordt en niet van tarwe gemaakt wordt 
Rond broodje met gat erin
Brood dat op een bakplaat wordt gebakken
Eencellige schimmels die koolzuurgasbelletjes maken waardoor het deeg gaat rijzen
Gebouw waar graan opgeslagen wordt
Grondstof voor brood
Dubbele boterham met beleg ertussen
Machine die door boeren gebruikt wordt om graan te oogsten

• bloem (400g)
• zout
• bakkersgist
• 30 cl water

D
it 

heb je nodig:

7 9 3

6 9

8 3 7 6

5 2

5 4 1 8 7

4 7

6 1 9 8

2 3

9 5 4

Oplossingen: 1. spelt / 2. zemelen / 3. bakker / 4. rijzen / 5. horizontaal: bloem / 5. vertikaal: brooddeeg / 6. pita / 7. kneden / 8. toast /  
9. volkorenmeel / 10. koolhydraten / 11. tarwe / 12. aar / 13. wentelteefjes / 14. stokbrood / 15. zuurdesem / 16. gluten / 17. vloerbrood /  
18. molen / 19. roggebrood / 20. bagel / 21. plaatbrood / 22. gist / 23. silo / 24. graan / 25. sandwich / 26. maaidorser Oplossing: Je kan maar 1 stuk van een heel brood snijden, daarna is het geen heel brood meer!



Festival, slaappartijtje of verjaardagsfeest? De suc-
cesformule is dezelfde: goede vrienden, toffe muziek 
en lekker eten. Voor het eerste ingrediënt moet je zelf 
zorgen. Voor de twee andere feestingrediënten vind je 
hier originele tips.

Songs om van te smullen
Originele muziek om de boel op te vrolijken? Pas de 
liedjes dan aan het feestje aan. Blijven je vrienden 
slapen? Dan eet je ’s ochtends ook samen. En laat er nu 
net een hele reeks broodliedjes bestaan – om iedereen 
mee wakker te kelen. 

Starten doe je met een klassieker: ‘k Zag twee beren 
broodjes smeren. Niets mis met wat jeugdsentiment. 
En daarna gooi je er wat Vlaamse meezingers tegenaan. 
In Mag er zijn zingt Bart Peeters overtuigd: “Eet rustig 
voort van uw boterham.” Clouseau brengt voor Anne 
het “ontbijt naar de kamer”. En The Opposites zingen 
dan weer over een Broodje Bakpoa. Dan is het tijd voor 
wat Engelstalige liedjes. Eminem rapt in Rain Man over 
een sandwich met tonijn en kip. En afsluiten doe je met 
de Stereophonics, vorig jaar nog op Rock Werchter en 
bekend van Have a Nice Day. De song die jij draait? Too 
Many Sandwiches. 

Prettige partyhapjes
Jouw verjaardag? Die vier je met een spetterende fuif. 
Met knallende muziek … én lekkere hapjes en drankjes. 
Zo blijf je vol energie de dansvloer onveilig maken. 
Trommel vooraf enkele keukenhulpjes op, zodat je ’s 
avonds originele partysnacks opdient.

 Sandwichrolletjes
Snijd de korstjes van een groot wit brood, en snijd het 
daarna in de lengte tot vijf plakken van een centimeter 
dik. Leg elke plak op een stuk plastic folie. Snijd dan een 

paar tomaten in blokjes en versnipper de uien. Meng 
daaronder gerookte zalm. Besmeer het brood met het 
zalmmengsel. Rol dan de plakken brood met de folie op 
tot korte, dikke rolletjes. Leg die een uur in de koelkast. 
Haal de folie eraf en snij de sandwichrol in schijfjes. 

 Pizzabroodjes
Snij een volkorenbrood in dikke boterhammen – min-
stens twee centimeter dik. Zijn het grote boterham-
men? Halveer ze dan. Rooster de boterhammen en 
beleg de toasts met tomatenblokjes, geraspte kaas en 
pizzakruiden. Druppel er een beetje olijfolie op en leg ze 
drie minuten in de oven – tot de kaas gesmolten is. 

 Briochespiesjes
Snijd de sneetjes briochebrood in blokjes en bak ze 
krokant. Snijd een dikke plak jonge kaas in gelijkaardige 
blokjes en halveer enkele witte druiven. Prik dan alles 
op een tandenstoker of satéstokje. Eerst een stukje 
brood, dan de kaas, dan een druif, dan weer brood, … 
tot het spiesje vol is. 

Festival-food
Feest je niet bij je thuis, maar pik je samen met je 
vrienden een festival mee? Ook dan bepaalt lekker eten 
mee de sfeer. En omdat de prijzen op de festivalweide 
de pan uitswingen, voorzie je het best een festival-
picknickmand. Zoek je tussen twee optredens door de 
tentenweide weer op? Dan knabbel je daar van een 
betaalbaar en gezond tussendoortje. En  
’s avonds smul je aan de tent van je favoriete festival-
maaltijd. Onmisbaar in de picknickmand? Sandwiches 
voor het ontbijt, pastasalades met wat boterhammen, 
en toastjes of crackers voor tussendoor.

Nu nog enkele vrienden optrommelen. En geen enkel 
feestje of festival valt nog tegen!

Het recept voor 
een geslaagd feestje

Jetje Kadetje
geurig en rond
zat met een vingertje
stijf in haar mond.

Jantje Croissantje
dacht: ‘kijk, Je van Het!
Zo’n schattig meisje
past me nu net!

Beiden nog vers en
precies even groot
beiden gebakken
en beiden van brood!.

‘Jetje Kadetje!
Ik vraag je ten dans,
Jan is mijn naam, mijn
familie is Frans.

Wil je met me trouwen?
Ik vind je zo lief,
word toch mijn vrouwtje,
hé toe, alsjeblief!’

Onder het dansen 
zei Jetje toen: ‘Ja.’
Trouwen dat deden 
ze daad’lijk erna.

Want bij de broodjes
wordt héél snel getrouwd: 
vóòrdat ze hard zijn,
beschimmeld of oud.

    Van Diet Huber

Dichters 
verdienen 
hun brood 
met woor-
den. Soms 
dichten ze 
ook over 
brood.

De broodkruimels van Pétra Werlé.

Pétra Werlé woont en werkt in Straatsburg. Nu ja werkt. 
Ze speelt meer. Met brood. Ze maakt er poppetjes 
van die ze in kleine zwarte doosjes tentoonstelt. Het is 
langzamerhand een hele collectie geworden, deze kleine 
figuurtjes van broodkruimels gekleed in broodkorstjes.

ver
schil
len!



De meeste
De grootste

Groter, knapper, slimmer, toffer, fijner: we doen het graag beter dan de anderen. De overtreffende trap 
werd niet voor niets uitgevonden – dat bewijst het Guinness Book of Records. Boordevol recordpogingen 
die wachten om verbroken te worden.

Boek vol recordpogingen
Welke vogel is het snelst? Die vraag hield de 
medewerkers van de Guinness-brouwerij bezig. Ze 
leidde tot het ontstaan van het Guinness Book of 
Records. De eerste editie verscheen in 1955. 

Vandaag wordt het boek al lang niet meer gevuld 
met snelle vogels of andere dierenweetjes. Het 
zijn vooral menselijke records die de bladzijden 
sieren. Vele hebben iets te maken met eten: de 
grootste barbecue, de duurste pizza en de grootste 
ijscoupe. En er zijn nóg records om duimen en 
vingers bij af te likken …

Harder, better, 
faster, stronger

Niet de duurste, maar 
wel de meeste hotdogs 

eten. Dát deed Amerikaan 
Joey Chestnut in 2009. Hij 

verorberde 68 broodjes in tien 
minuten. Zijn beloning? 14.000 

euro. En de felbegeerde 
gele mosterdriem – een 

ereteken.

In de Nederlandse bakkerij 
Haasnoot werd maandenlang 

koekdeeg gebakken, vervolgens 
kneedden vijftien man het tot één 

grote ontbijtkoek. Die laatste klus kostte 
de werkkrachten negen uur werk. Maar 
het resultaat mocht er zijn: in augustus 

2009 presenteerde Haasnoot een 
ontbijtkoek van negen meter lang 
en zevenduizend kilo zwaar. De 

grootste ter wereld. 

De langste
In het Nederlandse Haarlem 

brak supermarktketen Lidl in 
december 2010 het record van de 

langste kerststol ter wereld. Het kerstbrood 
was 72,1 meter lang. De winkel trommelde een 
kerstman op om het brood in plakjes te snijden 

en uit te delen aan voorbijgangers. 

Acht voetbalvelden lang. Zo groot is het langste 
belegde broodje ter wereld. Voor voetbal-dummies: 

het meet 834,70 meter. Het broodje werd in 
november 2008 belegd door Jim Flamand van 

broodjesbar 1302 uit Kortrijk. De aanwezi-
gen op het Schouwburgplein en de Grote 

Markt mochten het broodje opeten. 

Met de financiële steun van  
VLAM (Vlaams centrum voor 
Agro- en Visserijmarketing) - 
werkgroep broodpromotie (VeBIC, 
FGBB, Unifa, KVBM en Ubelma)

www.alledagenbrood.be
www.fitteschool.be
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D
e 

duurste
134 euro: zoveel kost het duurste 

broodje kaas ter wereld. Martin Blunos, een 
Britse Michelin-kok bereidde het in september 

2010. Het beleg? Cheddar, truffels, kwarteleieren, 
tomaten, vijgen, appels en … bladgoud. Het brood zelf is ge-
maakt van zuurdesem. En het geheel werd afgewerkt met een 

honderd jaar oude balsamicoazijn. Blunos omschrijft het broodje 
zelf als volgt: “De smaak van de witte truffels mengt zich perfect 

met de cheddar. En de eetbare bladgoudschilfers geven het broodje 
net dat beetje extra.” 134 euro extra, om precies te zijn.

“Ik wilde eens iets geks doen.” Zo beantwoordde de 49-jarige Ame-
rikaanse de vraag waarom ze de duurste hotdog ter wereld had ge-
kocht. Ze telde er 69 dollar, of 53 euro, voor neer. Het broodje was 

belegd met truffelolie, truffelboter, foie gras van eend, mosterd, 
zoete ui, ketchup … en natuurlijk een hotdogworstje. Het le-
verde de vrouw én de maker van de hotdog een plekje op in 

het Guinness Book of Records. De kok, Joe Calderone, 
staat daar ook in met het duurste softijsje (75 euro) 

en de grootste kop warme chocolademelk  
(15 liter). 



een magazine voor leerlingen van het secundair onderwijs.


