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Hoe tevreden bent u over Zeelandia? Om daar achter te komen, hebben
we recent een klanttevredenheidsonderzoek afgerond. Over de
rapportcijfers van onze klanten, van u, zijn we te spreken. Maar ook al
doen we ons uiterste best om u tevreden te krijgen, er zijn altijd
verbeterpunten. En die zijn ontzettend belangrijk. Want klanten
maken een bedrijf.

Hoe tevreden zijn uw klanten eigenlijk over ú? Hoe belangrijk een
goed assortiment en inspelen op actuele gebeurtenissen voor u ook is,
klanten maken ook úw bedrijf. In het verleden kon u vaak volstaan
met uw liefde voor het vak en het maken van een goed eindproduct.
Maar nu bijna iedereen ervan overtuigd is dat goede producten maken
een absolute voorwaarde is, is dat niet meer genoeg. De uitspraak van
winkeldeskundige Erik Hemmes in het interview in deze Klok is mij
dan ook uit het hart gegrepen: “Als je een winkel hebt, moet je van
klanten houden.”

Uw grootste liefde zou inderdaad de liefde voor uw klanten moeten
zijn. Ik spreek hierbij nadrukkelijk over klanten, in plaats van
consumenten. Consumenten zijn in mijn ogen namelijk de personen
waar onderzoeksbureaus mee werken. En hoe belangrijk
consumentencijfers zijn bij het professioneel voeren van een winkel
vertelt Erik Hemmes uitgebreid. Maar uw klanten zijn veel meer dan
alleen cijfers en trends. Uw klanten hebben een gezicht en een naam.
Juist voor een ambachtelijk bedrijf is de liefde voor de klant dan ook
van onschatbare waarde. Hoe toont u uw liefde voor uw klant?

Frans Lijnsvelt, commercieel directeur Zeelandia Nederland

Klanten om van 
te houden

“Klanten kiezen meer en meer voor donkere broodsoorten.
Én klanten kiezen meer en meer voor gezonde voeding. Niet
voor niets was er een enorme vraag van klanten naar een
donkere variant op het gezonde brood. O’mega Mout past
perfect in deze trend. Met O’mega Mout maken we het
O’mega assortiment compleet”, vertelt Richard de Boer,
Marketing Manager Zeelandia Nederland.

Om de verkoop in de bakkerswinkel te ondersteunen is een
campagne opgestart met Leontien van Moorsel. Een zeer
aansprekende persoonlijkheid met een lange lijst toppres-
taties: Wereldkampioen, Tour Féminin, Olympische Goud,
Werelduurrecord. Toch is ze heel gewoon gebleven. Een hele
spontane vrouw, die goed ligt bij het Nederlands publiek.
Reclamemateriaal en een stoepbord met Leontien zal zeker
opvallen. En daar gaat het om tegenwoordig. Dat je opvalt
als winkel.

Leontien enthousiast over O’mega Mout
Leontien wilde graag haar naam verbinden aan het nieuwe
O’mega Mout. De Olympische Spelen in Athene was een
gouden afscheid van de topsport. Leontien van Moorsel
behaalde haar laatste gouden medaille en beëindigde
hiermee haar succesvolle carrière als wielrenster. Ze blijft
een enthousiaste, ondernemende sportvrouw. Met een eigen
sportschool en sportkledinglijn, speciaal voor wielrensters.
Leontien blijft ook genieten van gezond eten. Vooral van
brood!  “Iedereen weet dat gezonde voeding belangrijk is.
Toch doen veel mensen het niet uit gemak of omdat ze
denken dat gezond niet lekker is. Onzin natuurlijk: gezond
kan zeker lekker én makkelijk zijn!”, aldus Leontien van
Moorsel. O’megabrood past dus helemaal in haar levensstijl.

Laat uw klanten een spin-clinic met Leontien winnen
Zeelandia biedt een aantrekkelijk O’mega Mout actiepakket.
Uiteraard met opvallend promotiemateriaal met Leontien.
Bovendien maken uw klanten kans op een professionele
Master Spinning-clinic. Deelnemers krijgen een complete
middag met Leontien, met ondermeer een presentatie van
haar sportcarrière, rondleiding in haar sportcentrum in
Hazerswoude en een stevige spinning les. Ze wil de deel-
nemers ondermeer even laten voelen wat zij heeft door-
gemaakt tijdens het fietsen van het Werelduurrecord. Dat
belooft dus wat! Het enige wat uw klanten moeten doen om
deze clinic te winnen is meedoen aan de prijsvraag in de
O’megakrant. Klanten kunnen deze gratis meenemen in uw
winkel. Overigens kunnen ook alle bakkerijmedewerkers
meedoen aan deze prijsvraag.

Waarom O’mega Mout
Dat vitaminen gezond zijn, dat weet iedereen. Ook Omega
vetzuren worden steeds bekender. Het zijn essentiële voe-
dingsstoffen. Deze meervoudige onverzadigde vetzuren
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Het O’megabrood is nu verkrijgbaar in een
nieuwe variant: O’mega Mout. Donker en
pittig van smaak. Een lekker en gezond
broodje, dat meteen het hart heeft
veroverd van Leontien van Moorsel.
Kortom: twee toppers in uw winkel. 
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zorgen voor een goede conditie van hart en bloed-
vaten. De bloedvaten blijven glad en soepel, waardoor
de kans op hartklachten en verhoogd cholesterol
vermindert. Steeds meer deskundigen propageren de
consumptie van Omega 3-vetzuren. De bekendheid
groeit daardoor snel. Nederland loopt hierin nog
achter. In landen als België, Frankrijk en Italië is
Omega al veel bekender. Je ziet daar veel Omega
producten liggen: margarine, melk en ook brood.
Nederland is bezig met een inhaalrace. Dit jaar zijn
ondermeer Omega 3-vetzuren toegevoegd aan Becel
margarine. Hierdoor stijgt de bekendheid en ook de
vraag naar producten met Omega 3-vetzuren.

De doelgroep van O’mega
Het zijn vooral de 40 en 50 plussers die heel bewust
bezig zijn met gezonde voeding. Een zeer grote doel-
groep. Meer dan de helft van de Nederlandse bevol-
king behoort straks tot deze populatie. Mensen die
steeds kritischer worden met voeding. O’mega Mout
sluit naadloos aan op de wensen van deze doelgroep.

O’mega: omdat we te weinig vis eten
Als de Nederlander dagelijks vette vis zou eten, was er
niets aan de hand. Dan zou O’megabrood overbodig
zijn. Aangezien dit niet het geval is, zullen we produc-
ten verrijkt met Omega 3-vetzuren moeten eten. Dit
kan via margarine, maar ook via brood. Dagelijkse
voeding, dus zeer geschikt als drager van gezonde
componenten. Vier plakjes O’mega Mout per dag is
voldoende van de helft van de aanbevolen daghoe-
veelheid. Het gezonde effect op hart en bloedvaten is
goedgekeurd door het Voedingscentrum.

Het broodje: donkerder en pittiger
O’mega Mout wordt vooral gekenmerkt door de
uitgelezen melange moutsoorten. Deze geven het
brood een pittige smaak en een donkere kruimkleur.
De unieke smaak wordt nog verder versterkt door
zaden en granen als getoaste sojastukjes, haver-
vlokken, gierst, maïs, lijnzaad, sesamzaad en zonne-
bloempitten. Ook is rietsuiker toegevoegd voor extra
smaak en structuur. De bakaard is luchtig, wat zich
vertaalt in uitstekende eeteigenschappen. Kortom, een

heel mooi broodje. Lekker donker en lekker pittig. Een
echte topper in uw winkel!

O’megakrant. Ook voor het winkelpersoneel
Belangrijk is uiteraard het winkelpersoneel.
Informeer deze goed. Geef ze een
O’megakrant mee naar huis. Hierin
staat op eenvoudige wijze
beschreven wat Omega 3-vetzuren
zijn en waarom ze in het brood
zitten. De klant verwacht dat
verkooppersoneel over een stuk
productinformatie beschikt.
Geef uw winkelpersoneel ook
een broodje mee naar huis, dan
kunnen ze het zelf ook proeven
en ervaren. Immers: enthousias-
te mensen verkopen meer!

Juist nu: laat zien dat
u met de tijd meegaat
De vraag naar producten met
Omega 3-vetzuren stijgt snel. We
staan aan de vooravond van een
landelijke doorbraak van Omega
3-vetzuren. Daarom is het ijzer-
sterk om nu een O’megabrood in
het assortiment te hebben. Laat
zien dat u als bakker vernieuwend
bent en met de tijd meegaat.

Wilt u meedoen met deze actie en
bent u geïnteresseerd in het gratis
actiepakket met O’megakranten?
Neem dan contact op met Zeelandia
Klantenservice: 0800-03 67 (gratis).
Veel succes met deze toppers in uw
winkel!

O’mega Mout met 
Leontien van Moorsel

NIEUW!

Twee toppers
in de winkel
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Als je een winkel
hebt, moet je van
klanten houden”

“4

Erik Hemmes
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Wie Hemmes werkkamer in Hilversum binnen-
loopt, staat al snel oog-in-oog met de vriendelijk
ogende man op de grote, zwart-wit poster die de
muur siert. Het is opa Hemmes, die in een stoel
tevreden rokend toekijkt. “Hij had bakkerswinkels
in Groningen”, vertelt Hemmes. Het bloed kroop
waar het niet gaan kon, want Hemmes’ vader,
overleden mei j.l., heeft 39 jaar bij Zeelandia
gewerkt. “Ik ben dus met De Klok grootgebracht”,
lacht Hemmes.

Hemmes heeft het bakkersschort zelf niet
opgepakt. Toch heeft zijn vak alles te maken met
voedingsmiddelen. “Ik heb verstand van winkels
waar fast moving consumer goods worden ver-
kocht. Dus producten met een hoge aankoop-
frequentie, meestal voedingsmiddelen”, vertelt
Hemmes. Sinds 1988 adviseert hij winkels en
fabrikanten van A-merken over assortimenten,
verzorgt hij winkelanalysetrainingen voor
fabrikanten en geeft hij speeches. “Wat voor
winkel je ook hebt, het is belangrijk om bij
andere winkels te kijken. Maar vaak hebben
mensen daar geen tijd voor. Ik doe dat voor ze. Ik
bekijk winkels in binnen- en buitenland. Dat
inspireert enorm. Ik praat met mensen in
winkels. Omdat een opdrachtgever dat vraagt,
maar ook vanuit mijn interesse.”

Verleiden
Warme bakkers in Nederland profiteren volgens
Hemmes van een groot voordeel. “Brood heeft
een hoge aankoopfrequentie. Klanten komen dus
vaak je winkel binnen en dat betekent dat je heel
veel verleidingsmomenten hebt. Juist op die
momenten kun je je als warme bakker
concentreren.” Het is dus niet zo verwonderlijk
dat supermarkten zich de laatste twee jaar meer
op vers zijn gaan richten, zoals brood. Dat blijkt
ook uit de cijfers. “Warme bakkers zijn goed voor
20 procent van de totale broodomzet. Een klein
deel van de broodverkoop vindt via de markt
plaats. Supermarkten zijn goed voor de rest, bijna
76 procent. In de supermarkt neemt brood van

alle zeventig assortimentsgroepen de zevende
plaats in qua omzet.” Hemmes lepelt de cijfers
moeiteloos op. “De kern van mijn business is
cijfers. Cijfers geven consumentengedrag weer.
Maar gevoel speelt ook een heel belangrijke rol in
mijn werk. Soms voel ik aan, of iets goed loopt of
juist niet. De cijfers bevestigen dan vaak mijn
gevoel.”

Wanneer Hemmes met bakkers praat, valt hem
iets op. “Teveel bakkers hebben het idee: ‘Ik bak
het lekkerste brood dat er is.’ Maar je kunt je niet
alleen dáár op richten. Niet zozeer het bakken is
de kunst, maar het presenteren. Het juiste assor-
timent verkopen. Klanten die nog niet binnen
zijn, naar binnen ‘lokken’ en verleiden. Als je een
winkel hebt, moet je van mensen houden. Je
moet het leuk vinden om met mensen te praten.
Ben je bakker of ben je winkelier?” Dat moet je je
afvragen. En als je de winkel meer ‘erbij’ doet, red
je het dan? Of zou je daar hulp bij kunnen gebrui-
ken? Want juist retailing, de winkel draaiende
houden, is een steeds professioneler vak ge-
worden.”

Ter illustratie schuift Hemmes de supermarkt-
manager naar voren. “Hij kent precies de omzet-
aandelen van zijn assortimentsgroepen. Maar
weet je als bakker wel hoeveel omzet je realiseert
in brood, in banket, in kleinbrood, in koekjes, in
verpakte koekjes? Als je dat weet, kun je daar
vervolgens ook op sturen. Maar dan moet je ook
weten, hoe andere bakkers het doen. Dan kun je
je eigen prestaties ook vergelijken.”

Liefde van 
twee kanten
Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Hemmes een
belangrijk advies. “Sluit je aan bij een professio-
nele organisatie. Een organisatie die niet alleen
producten, maar ook kennis en ideeën aanlevert.”
De liefde moet wel van twee kanten komen,
benadrukt Hemmes. “Als bakker vraag je om de

I N T E R V I E W
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informatie; de organisatie moet het aanleveren.
Openheid is hierbij belangrijk, je moet willen
leren. Het zijn opvallend genoeg vaak de succes-
volle winkels die hier voor open staan. Zo’n
organisatie kan ook helpen bij het bepalen van je
positionering. Hoe wil je overkomen bij je klan-
ten? Waar wil je sterk in zijn?” Hemmes maakt
opnieuw een vergelijking met de supermarkt-
wereld. “Daar zorgen acties voor vijftien tot
twintig procent van de omzet. Hoeveel is dat bij
de warme bakker? Je kunt je bijvoorbeeld ook
neerzetten als een bakker, die regelmatig acties
heeft en producten in bulk in de winkel zet.

Hemmes komt meerdere malen terug op de
professionaliteit van supermarkten. Moeten alle
bakkers dan ook maar denken en handelen zoals
supermarkten? “Nee, het gaat erom dat je vanuit
de consument en zijn gedrag denkt”, benadrukt
Hemmes. “Maar die consument is bijvoorbeeld de
supermarkt gewend, waar hij de broden voor zijn
neus ziet liggen, ze zelf kan pakken. Bij de meeste
bakkers zie je de broden achter de toonbank lig-
gen. Ik zou dus juist meer toegaan naar zelfbe-
diening. Laat de klant de producten in de winkel
pakken en bij de kassa afrekenen. En verleid de
klant in je winkel met allerlei producten. “

Banket als troef
“Diezelfde consument kan in de supermarkt
tijdens het winkelen gratis een bekertje koffie
nemen, maar hoe zit dat bij de bakker?” Het on-
derscheid met de supermarkten is bovendien zo
gemaakt. “Leg er iets lekkers bij, om te proeven.
Mijn ervaring is dat bakkers maar heel weinig
laten proeven.” Een gemiste kans, want juist met
banket hebben bakkers wat Hemmes betreft een
belangrijke troef in handen om klanten vast te
houden. “In de supermarkten is banket heel erg
geïndustrialiseerd. De gebakomzet is daar dan
ook niet zo hoog. Als warme bakker kun je meer
nadruk leggen op de smaak.” Dat hoeft overigens
wat hem betreft niet in strijd te zijn met het
gebruik van halffabrikaten door bakkers. “Het
gebruik daarvan is efficiënt, maar mag nooit ten

koste gaan van de smaak”, aldus Hemmes.

Hemmes is zelf ook consument, die gewend is
aan bepaalde dingen. “Weet je wat mij irriteert?
Op zaterdagochtend moet mijn vrouw vroeg op-
staan, om op tijd bij de bakker te zijn. Anders is
het brood op. Bij veel warme bakkers is brood
vooral ’s ochtends verkrijgbaar. Daarna is de
winkel nog wel open, maar niet om klanten te
verleiden. Maar ondertussen zijn we er allemaal
aan gewend dat de supermarkt tot acht uur ’s
avonds open is. Daar is brood de hele dag ver-
krijgbaar. Als het op is, bakken ze ter plaatse nog
wat af. Weet je dat je het als supermarkt pas goed
doet, als je minstens vijf procent van je brood
weggooit? Dat is een heel andere manier van
denken. Ik zou daarom als warme bakker zorgen
dat ik zestig procent van mijn broodassortiment
de gehele dag op voorraad heb. En -heel
belangrijk - ik zou dat mijn klanten ook duidelijk
maken. Als ze eenmaal binnen zijn, wil ik ze ook
verleiden met andere lekkere dingen. Niet alleen
de standaard dingen. De Hema is bijvoorbeeld
groot geworden met saucijzenbroodjes. Waarom
zou zoiets niet kunnen bij de warme bakker?”

Meer omzet
Denken vanuit de consument en zijn gedrag, hoe
doe je dat? “Doe je bakkersuniform uit, ga de
straat op en kijk hoe mensen winkelen. Stap
andere winkels binnen, niet alleen
bakkerswinkels, maar ook supermarkten of
bijvoorbeeld een La Place van V&D. Kijk wat de
consument daar gewend is. En laat je vooral ook
inspireren”, vertelt Hemmes enthousiast. Zelf
maakt hij honderden foto’s van inspirerende
winkels en schappen in binnen- en buitenland.
Een foto toont een bakkerswinkel waar de klant
zelfs helemaal zicht heeft op wat zich in de
bakkerij afspeelt. “Je komt binnen en ziet
complete ovens. Je ziet hoe het brood gemaakt
wordt, ruikt dat het gebakken wordt. Je komt in
een heel andere wereld terecht. Overweeg als
bakker om te laten zien wat je bakt. En bak de
hele dag. Want dat het werkt, bewijzen
supermarkten die brood afbakken in de winkels.
Die draaien minstens dertig procent meer
omzet.”

Wanneer heeft een consument zin in iets te eten?
Ook dát is denken vanuit de consument, volgens
Hemmes. “Een keten als Bakker Bart richt zich
met zijn assortiment niet op het 
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achthonderdgrams brood, maar kijkt juist naar
consumptiemomenten. Ze realiseren zich
trouwens heel goed, dat ze dan ook op toplocaties
moeten zitten.” Het inspelen op
consumptiemomenten is een ontwikkeling die
Hemmes’ de laatste jaren steeds meer in
Duitsland ziet. “Bakkers hebben daar vaak een
tearoom erbij, zodat je het lekkers ter plaatse op
kan eten. Zoiets zou je natuurlijk in Nederland
ook kunnen doen. Desnoods door statafels te
plaatsen en er eventueel koffie bij te serveren.
Maar dat is een kwestie van positionering, hoe
wil je overkomen in de markt?”

De straat op
Wie ‘de straat’ opgaat om inspiratie op te doen,
krijgt ook de nodige ideeën voor winkelinrichting
of -presentatie. “Neem nou verlichting, dat maakt
zoveel uit bij de ‘verleiding’ in de winkel. Daar
wordt nog te weinig aandacht aan besteed. In
allerlei retailvormen neemt verlichting een
steeds belangrijker plaats in. Vooral
accentverlichting (spotjes) en sfeerverlichting
nodigen uit en bepalen voor een groot deel de
sfeer in de winkel.” Hemmes laat ook foto’s zien
van een buitenlandse winkel. Het gebak ligt
schitterend gepresenteerd in de schappen, zo
voor het pakken. Boven de schappen hangen
enorme foto’s waarop gebak tot in de details

zichtbaar is. “Het water loopt je bij het zien van
dergelijke foto’s toch in de mond? In Nederland
heb ik dat op deze manier nog niet gezien.”
Pasklare tips of regels over schappresentatie of
winkelinrichting geeft Hemmes echter niet.
“Aandacht voor verzorging, presentatie en
winkelinrichting is een vak apart. Daar zou je de
hulp van een professionele organisatie bij
kunnen gebruiken Voor zo’n mooie foto moet je
bijvoorbeeld een gespecialiseerde
voedselfotograaf inhuren. En vervolgens voor je
winkel de foto laten uitvergroten tot
posterformaat. Een organisatie die dat voor
meerdere winkels doet, kan dat natuurlijk veel
voordeliger.”

Hemmes adviseert ook om goed in de gaten te
houden hoe mensen op verschillende momenten
in elkaar zitten. “Het ene moment wil iemand
misschien de tijd nemen om zelf gezellig thuis
brood te maken met de broodbakmachine. Daar
zou je dan broodmixen voor kunnen verkopen.
Het andere moment wil diezelfde klant het
allemaal lekker makkelijk en koopt een luxe
brood. Doordeweeks wil een klant misschien heel
snel iets lekkers eten. Dan zou je kant-en-klaar
producten kunnen maken. Pizza in plaatvorm
bijvoorbeeld. En dan wat langer open blijven. Je
kunt bijvoorbeeld ook variëren met brood. Nu
koop je een half of een heel brood van hetzelfde
soort. Je zou ook kunnen denken vanuit de

consument en meer variatie bieden. Een zakje
met daarin twee plakjes bruin, twee plakjes wit,
twee plakjes krentenbrood enzovoorts.”

Toekomst
“Ik kan dat soort dingen wel aangeven, maar
misschien denk je als bakker wel: ik kan dat
praktisch niet. Wat ik alleen maar wil aangeven,
is dat je vanuit de consument en zijn gedrag
denkt. Daar moet je de tijd voor nemen, daartoe
moet je je laten inspireren. Belangrijk is dat je als
warme bakker bedenkt: blijf ik de zaak die ik nu
ben? Of ga je ook verder denken? Supermarkten
hebben ook een hele ontwikkeling doorgemaakt.
In de vijftiger jaren verkochten ze kruideniers-
waren als brood, koffie en suiker. En daar is later
pas kaas, vlees en zuivel bijgekomen. In de
Verenigde Staten en Canada waren bakkers
uitgerangeerd. Nu zie je ze weer terugkomen.
Anders, professioneel, echt om van te genieten.
Als we ons dat nu realiseren, ben ik ervan
overtuigd dat de warme bakkers in Nederland
toekomst hebben.”

Kijk ook eens op onze website:
www.zeelandia.nl voor mooie
productfoto´s en promotiemateriaal 
op maat gemaakt.

www.erikhemmes.nl
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Vijgenbrood |  28.0086

Vijgen uit het Middellandse Zee gebied geven
dit luchtige, lichte brood met een vleugje rogge
een heerlijke, zoete smaak. Roggopan 20 is de
basis van dit bijzondere brood. De vijgen zijn
een gedurfd, maar uiterst smakelijk alternatief
voor klassiek zoete smaakmakers als krenten
en rozijnen. Ook het uiterlijk is verrassend
anders: de vorm van een vier ons
boerenkoppeltje valt zeker op in uw schappen.

Recept
8 kg 80 % patentbloem
2 kg 20 % Roggopan 20

200 g 2 % gist 
200 g 2 % zout 

ca. 5,8 l 58 % water 

Vulling
3 kg 30 % vijgen   

Werkwijze
Van alle grondstoffen een goed afgekneed
deeg vormen. Deegtemperatuur 27°C. Afwegen
450 gram. Bolrijs 30 minuten. Vormen en in
vierkante blikken leggen. Narijs 60 minuten.
Bestuiven met roggebloem. Bakken met stoom.
Oventemperatuur 260°C.
Baktijd 25 minuten.
Uitkomst 42 vijgenbroden.

Dit productidee maakt u met
Roggopan 20, bestelnummer 3194101,
baal 15 kilo

D
O
sc

Vijgenbrood 
met Roggopan

} 100%
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DoubleChoc Orange schnitt |  69.0192
Heerlijke brokjes pure, zoete chocolade combineren
verfrissend fruitig met échte stukjes zuidelijk
bloedsinaasappel in deze rationeel te maken schnitt. De
DoubleChoc Cake mix combineert u met Zeesan
Bloedsinas. Met deze bekoorlijke bavaroise strijkt u de
schnitt ook mooi glad af. De kleurrijke afwerking met
sinaasappelschijfjes maakt de schnitt extra feestelijk. Als
finishing touch geeft u de schijfjes een mooie glans met
een dun laagje Paletta Coldgel. Hiermee beschermt u ze
ook tegen uitdroging.

Recept
2000 g DoubleChoc Cake                               

500 g ei                                             
500 g water                                          

Vulling
300 g Zeesan Bloedsinas                              
375 g water                                          

1500 g slagroom                                       

Trempeer
150 g trempeerlikeur met gel                         

Decoratie
120 g crème au beurre met Cremo B Poeder      

200 g Paletta ColdJel                                
40 g Pajets Chocolade                               

Werkwijze
Meng alle grondstoffen 3 minuten in de laagste versnel-
ling met de vlindergard. Verdeel het beslag over twee
platen van 60 x 40 cm welke voorzien zijn van papier.
Oventemperatuur 200°C. Baktijd ca. 15 minuten. Bedek de
chocoladeplakken direct na het bakken met schone plastic   
afdekvellen. Meng Zeesan Bloedsinas met water van 25°C
tot een gladde massa. Spatel 1/3 deel van de slagroom die
voor 75% is opgeklopt erdoor en vervolgens de rest.
Verdeel de helft van de bavaroise op één van de plakken,
bedek dit met de andere plak. Trempeer de plak met
Triple Sec Trempeer. Verdeel het restant bavaroise op de
plak en tamponeer dit grof. Plaats het geheel in de koeling
om te geleren, eventueel invriezen. Snij de plaat in twee
banen van 60 x 20 cm, snij deze banen in 7 schnitten. Als
afwerking de Paletta Coldjel op smaak en kleur maken
met een druppel Sinas Compound en/of kleurstof. Licht
overstrooien met Pajets Chocolade, een oranje marsepein
decor aanbrengen en afmaken met een takje verse mint.
Uitkomst 14 DoubleChoc Orange schnitten.

Dit productidee maakt u met
DoubleChoc Cake, bestelnummer 3277801, baal 15 kilo
Zeesan Bloedsinas, bestelnummer 4016582, folie in doos 4 kilo
Gel Triple Sec 50%, bestelnummer 3592301, fles 1 liter
Cremo B Poeder, bestelnummer 4116275, baal 15 kilo
Paletta ColdJel, bestelnummer 4122856, emmer 6 kilo
Wigo Compound Sinas, bestelnummer 3575101, pot 1 kilo
Pajets Chocolade, bestelnummer 3552001, doos 5 kilo 

Koffiecake |  51.0282
Cake van Farmers Cake verrijkt met gevriesdroogde
instantkoffie in combinatie met Butterscotch. Dit geeft een
verrassende en harmonische smaakcombinatie van  boter,
koffie en gebrande suiker.

Recept
2200 g Farmers Cake                                   

880 g water                                          
15 g oplos koffie  (*)                              

30 g suiker                                         

Vulling
125 g Butterscotch Granulaat                         

Decoratie
200 g Koffiehazelnoot decor                          

* Hoeveelheid kan per merk verschillen

Werkwijze
Farmers Cake, oploskoffie, suiker en het water mengen,
4 minuten in de tweede versnelling draaien.
Daarna de Butterscotch Granulaat toevoegen.
Voeg voor de kleur eventueel iets Araba Mocca toe.
325 gram beslag uitscheppen in de speciale Cakebakjes.
Als decoratie 20 gram Koffiehazelnoot decor.
Oventemperatuur 185°C.
Baktijd 45 minuten.
Uitkomst 10 koffiecakes.

Dit productidee maakt u met
Farmers Cake, bestelnummer 4048151, baal 20 kilo
Butterscotch Granulaat, bestelnummer 4042746,
emmer 4,5 kilo & baal 15 kilo
Araba Mocca, bestelnummer 3597501, fles 1 liter & bidon 5 liter
Cakevorm in tray, bestelnummer 4127839,
doos 28 trays x 10 stuks
Hazelnootstukjes, bestelnummer 3605301,
doos 7,5 kilo & doos 20 kilo

Koffiehazelnoot decor |  68.0061

Decoratie
470 g Hazelnootstukjes                               
470 g suiker                                         

40 g eiwit                                          
20 g koffie (gemalen)                               

Werkwijze
De Hazelnootstukjes, suiker, eiwit, en de koffie mengen tot een
Koffiehazelnoot decor en laten drogen.

Double
Choc

Orange
schnitt
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Koffiecake
met butterscotch

Byrkes
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l Aphrodite’s speculaascake 

Tongstrelende combinatie van heerlijk geurige,
typisch Nederlandse speculaaskruiden met in de
Griekse keuken zo populaire sesamzaadjes. De
supermakkelijke Farmer Cake mengt u met
water, Orenta speculaaskruiden en rozijnen. Als
verrassende noot voegt u walnoten toe. Door de
afwerking met sesamzaadjes maakt u een
smakelijke zijsprong naar het Middellandse Zee
gebied. Aphrodite’s speculaascake is in ronde
vorm aantrekkelijk. Maar ook in rationeel van de
plaat gesneden plakken erg verrassend.

Ciabatta Dolce
Iedereen valt voor de charme van deze Italiaanse
ciabatta. Met Panovite Ciabatta maakt u brood
met de volle, echte broodsmaak van Ciabatta.
Niet voor niets inmiddels een klassieker. Nieuw
is dat u dit schitterende, luchtige brood
combineert met de zoete, zachte smaak van
abrikoos. Met een stukje brie of camembert als
beleg wanen uw klanten zich op een zonnig
terras aan de Italiaanse Rivièra.

Perfect apricot Delight
Zoetsappige abrikozen vormen de verrassende en
vernieuwende toevoeging aan de klassieke
combinatie van vlaai en rijstvulling. De bodem
van vlaaideeg vult u met Rimix rijstvulling. De
oranje partjes abrikoos bovenop geven de taart
een vrolijke uitstraling. Perfect apricot Delight
maakt u rationeel, op een langwerpige plaat.

Pain Doubles
Heel makkelijk eens een ander brood maken?
Bijvoorbeeld voor een opening of een speciale
actie? Verrast u uw klanten dan eens met grote,
gevouwen broden. U slaat de bollen deeg uit de
bollenkast plat en vouwt ze dubbel. Zo maakt u
snel extra feestelijk brood uit eigen assortiment.

Byrkes |  24.0167
Met dit Deense ontbijtbroodje op tafel is
iedereen gelijk klaarwakker. Met gebruik van
de traditionele techniek van getoerd deeg
speelt u in op de moderne, groeiende vraag
naar meergranenbrood. Met Panomix Kornplus
maakt u dit gelamineerde deeg, dat u overigens
uitstekend kunt invriezen. De vorm van deze
Byrkes is nieuw: u maakt een mooi, langwerpig
broodje. Lekker makkelijk, als uw klanten het
broodje willen beleggen. De afwerking met
Zadenmix en Ovex Liquide geven deze Deen
een aantrekkelijke look.

Recept
1 kg 50 % Panomix 

Kornplus (*)
1 kg 50 % bloem

120 g 6 % gist                              
ca. 900 g 45 % water                             

100 g 5 % ei                           

Doortoeren
700 g 35 % korstboter/

margarine              

Decoratie
300 g Zadenmix              

*Panomix Kornplus bevat zout!                                   

Werkwijze
Deeg glad draaien, maar niet taai.
Deegtemperatuur 20°C. Voorrijs 10 minuten. De
korstboter invouwen. Drie halve Franse toeren
geven (in drieën). Na de laatste toer uitrollen op
4 mm dikte. Banen snijden van 12 cm hoog.
Strijken met Ovex Liquide, los oprollen en iets
platdrukken. Deze pil strijken met Ovex Liquide
en in de Zadenmix rollen. Snijden op een lengte
van 8 cm. Narijs 45 minuten.
Oventemperatuur 220°C.
Baktijd 20 minuten.
Uitkomst 50 byrkes.

Dit productidee maakt u met
Panomix Kornplus, bestelnummer 4064330,
baal 25 kilo
Zadenmix, bestelnummer 3191301,
doos 5 kilo & baal 20 kilo
Ovex Liquide, bestelnummer 4042732,
doos 12 x tetrapak 1 liter

} 100%
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Banket
liever kwijt dan rijk?

Voor veel bakkers is banket bijzaak. Een arbeidsintensief onderdeel
van het werk, dat slechts een klein deel van de omzet genereert. 
Hoe kun je op een slimme manier toch je productiviteit verhogen?

14
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“De consument verwacht banket bij een bakker. Dat is nu juist waarin bakkers
zich onderscheiden van supermarkten. Het is dus belangrijk om het te blijven
maken”, zo onderstreept Piet de Heer, teamleider banket bakkerij adviseur, het
belang van banket.
“Het probleem is echter al vaker geconstateerd: de productiviteit in banket is
laag. Daarmee bedoel ik de verkoopwaarde die je in een manuur kunt
produceren.”

Toch zijn er manieren om deze productiviteit te verhogen. “Zónder dat hierbij
concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het banket”, zo benadrukt hij.
“Het banket moet lekker zijn én het moet er mooi en leuk uitzien én een-
voudig, snel en efficiënt te maken zijn.” Banket dat op deze manier wordt
gemaakt, noemt hij rationeel banket.

Drie tips
Er zijn drie tips om rationeel banket te maken. “In de eerste plaats kun je als
bakker meer zelf maken, binnen je bestaande productie-uren. Sommige half-
fabrikaten die je tot nu toe inkoopt, zou je ook zelf kunnen maken.”
Voorbeelden hiervan zijn korstschelpen en hardwenergebakjes en swissrollen.

“Een tweede manier om je productiviteit in banket te verhogen, is door
bestaande recepten op een slimmere manier te maken.” Een voorbeeld
hiervan zijn petitfours die traditioneel door fondant gehaald worden. Door ze
in plaats daarvan af te werken met Roll Decor van Zeelandia ontstaat dezelfde

luxe uitstraling, terwijl de tijdsbesparing groot is. Ook door bijvoorbeeld de
kwaliteit van het kapsel te verbeteren, droogt het minder uit. Hierdoor is
aanzetten niet meer nodig. Dat hoeft niets af te doen aan de luxe uitstraling.
Een mooie, fantasierijke vulling komt op deze manier immers schitterend tot
haar recht.

‘Make-off denken’
De derde manier om rationeel banket te maken, is het meest ingrijpend. Je
kunt op deze manier je productiviteit echter het meest verhogen. “Zelf meer
‘make-off’ gaan denken”, zo omschrijft de Heer zijn tip. “De echte creativiteit
bij banket komt pas om de hoek kijken aan het einde van het productieproces.
Dus juist in de fase daarvòòr, voordat je het gebakken beslag in de vriezer
doet, moet je rationeel denken.”

Maar wat betekent dat dan concreet? ”Je kunt in deze fase zelf veel platen met
kapsellaagjes opzetten. Bijvoorbeeld een plaat met slagroom of bavaroise. Die
variatie bepaal je zelf. Zo maak je in één keer een groot aantal verschillende
platen klaar. Op het moment dat je de platen uit de vriezer haalt, kun je
bijvoorbeeld de basisvorm van een schnitt snijden, maar ook driehoek-
vormpjes voor gebakjes. En die kun je vervolgens heel mooi opmaken. Want
ook al gaat het om rationeel banket, als bakker kun je in deze fase helemaal
‘los’ met al je creativiteit. Luxe gebak blijft luxe gebak”, besluit hij enthousiast.

15
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Korent Ambacht
en Boterstol

nu nóg beter

De voordelen van de MXI-technologie®
(MaXimum Improver Technology) in Korent
Ambacht en Korent Boterstol ervaart u tijdens
het totale bereidingsproces. Zo wordt het deeg
soepeler. Hierdoor gaat het doorwerken van
zuidvruchten een stuk makkelijker. Het deeg
‘omarmt’ als het ware de vulling.

Daarnaast laat het deeg zich ook makkelijker
verdelen en opbollen. Het hoeft minder belast
te worden bij het vormen en zal daardoor
minder beschadigen. Ook bij het uitrollen van
stollendeeg, is het voordeel evident: het deeg
wordt op een prettige manier uitgerold, met zo
min mogelijk kracht.

Hoe werkt de innovatieve MXI-technologie®
van Zeelandia eigenlijk? René de Dreu, Product
Development Manager van Zeelandia: “Emul-
gatoren zorgen dat verschillende componen-
ten van brooddeeg beter mengen. Ze hebben
een totaaleffect op het eindproduct. Enzymen
beïnvloeden bepaalde eigenschappen van het
product. Door de MXI-technologie® wordt het
effect van enzymen en emulgatoren versterkt.
Eén en één is in dit geval dus drie.”

“Door nieuwe inzichten en verfijndere enzym-
technieken kunnen we nu bovendien beter op
afzonderlijke eigenschappen van producten
sturen. Wanneer een emulgator bijvoorbeeld
niet voor voldoende malsheid van brood zorgt,
kunnen we dat bijsturen met enzymen.
Zonder dat hierdoor ongewenste invloed op
andere eigenschappen van brood ontstaat”,
aldus de Dreu. Na de Exakt-kleinbrood-
verbetermiddelen profiteert u nu dus ook van
de voordelen van de MXI-technologie® in
Korent Ambacht en Korent Boterstol.

Vanaf nu kunt u nog prettiger werken met Korent

Ambacht en Korent Boterstol. Die zijn sinds kort

namelijk gemaakt met de innovatieve MXI-

technologie®.

16
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Sinds 1 april handhaaft de Voedsel- en Waren-
autoriteit/Keuringsdienst van Waren de  etikettering-

regels in de bakkerijbranche. Vanaf 25 november moet u
daarnaast voldoen aan de Europese etiketteringrichtlijn.

Hoe zorgt u dat u tijdig op de juiste manier etiketteert?

Instructie etikettering
Ing. Mirjam Kerckhaert, hoofd product-
informatie/specificatiebeheer Zeelandia legt
uit hoe je als bakker te werk kunt gaan bij het
etiketteren. “Het Nederlands Bakkerij
Centrum heeft een werkwijzer en een hand-
leiding gemaakt, die staan op www.nbc.nl.
Daar staat in wanneer je producten moet
etiketteren en welke informatie je moet
vermelden. Aanvullend op deze informatie
heeft Zeelandia een instructie gemaakt voor
het samenstellen van de ingrediënten-
declaratie. “Via gebruiksreceptuur en
grondstofspecificaties wordt de bakker stap
voor stap begeleid naar de ingrediënten-
declaratie van het eindproduct ”, aldus
Kerckhaert. “

Europese richtlijn
Vanaf 25 november moeten bakkers daar-
naast voldoen aan de Europese etikettering-
richtlijn, 2003/89/EU. Kerckhaert: “Een
belangrijke bepaling uit deze richtlijn is het
vermelden van allergenen in de ingre-
diëntendeclaratie. Er is een lijst opgesteld met
daarin 12 allergenen. Als één of meerdere
allergenen in een product aanwezig is, moet
deze worden vermeld in de ingrediënten-
declaratie. Een tweede bepaling uit de
richtlijn betreft het afschaffen van de 25
procentregel. Dat betekent dat van samen-

gestelde ingrediënten die minder dan 25
procent uitmaken van een product, je
voortaan alle afzonderlijke ingrediënten
moet vermelden.

Productinformatie
Begin dit jaar hebben we onze product-
informatie uitgebreid met allergenen-
informatie en kwantitatieve informatie. Van
elk product uit ons assortiment hebben we de
percentages van de afzonderlijke ingre-
diënten vermeld. Dat is erg belangrijk, want
de ingrediënten in een product moet je in een
bepaalde volgorde op het etiket vermelden.
Wat er het meeste in zit, moet je als eerste

noemen. Zeelandia heeft de bepalingen uit de
nieuwe Europese richtlijn al verwerkt in de
instructie.”

Website
“De instructie en productinformatie staan op
onze website, www.zeelandia.nl, of kunnen
worden aangevraagd bij de afdeling
productinformatie of via klantenservice,
(0800) 03 67. Wie gebruik maakt van etiket-
teringsoftware, kan op de website ook onze
productinformatie downloaden in een specia-
le internet taal genaamd XML en CSV.
Dit maakt het handmatig invoeren van
informatie overbodig”, besluit Kerckhaert.

17

Waarom hebben 
we dit gedaan?
Het maken van etiketten kost, met de huidige
software pakketten die op de markt
verkrijgbaar zijn, niet veel tijd. Maar de juiste
data in die software pakketten ingeven kost
wél veel tijd. Allereerst moeten de juiste
gegevens opgevraagd worden bij de producent
en vervolgens moet dit overgetypt worden in
het etiketteringsprogramma.

Dit kan veel sneller. Namelijk door deze
gegevens direct bij ons uit de database te
halen en rechtstreeks te importeren in uw

programma. Dit geeft u de garantie dat de
gegevens juist en actueel zijn. Dus geen risico
op verouderde gegevens. Om de gegevens
vanuit onze database in uw
etiketteringsprogramma te importeren kunt u
gebruik maken van XML- of CSV-bestanden.
Uw software leverancier weet precies welk
bestand voor uw programma geschikt is.

Zo heeft u in enkele stappen de gegevens van
onze website zonder deze eerst handmatig in
te hoeven voeren. Makkelijk, snel en actueel!

Op de bijgevoegde kaart staan de stappen
beschreven hoe u de productinformatie van
onze website kunt downloaden.

Goed voorbereid 
op nieuwe

etikettering-
regels
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� Zorg voor voldoende aanbod van een ‘snelle’

hap. Bijvoorbeeld belegde broodjes,

pizzabroodjes, saucijzenbroodjes, ham/kaas

croissants, kaasbroodjes, satébroodjes,

uienbroodjes, frikadelbroodjes en

vegetarische groentenbroodjes.

� Biedt gemak. Verkoop van brood op school

stimuleren door het bieden van een

uitgebreid broodassortiment: snacks,

sandwiches en zoet stukswerk.

� Maak leuke aanbiedingen voor scholieren.

Denk bijvoorbeeld aan ‘euroknallers’:

eenvoudige broodjes of snacks voor één

euro. Niet voor niets een succesnummer

van McDonalds.

� Jongeren zijn erg ongeduldig. Zorg daarom

voor snelle bediening en voldoende aanbod

tijdens de piekverkoopmomenten. Deze zijn

goed in te schatten; kijk hiervoor naar de

dagelijkse schoolpauzes.

� Bied naast broodjes en snacks ook

dorstlessers, zoals gekoelde flesjes water,

sap of frisdrank.

� Probeer een deal te maken met een

plaatselijke school voor verkoop van

broodjes.

� Benader ook de ouders. Bijvoorbeeld met

lunchbonnen, waarmee de scholier iedere

middag zijn verse lunch kan halen bij de

bakker.

Tips voor bakkers voor verkoop aan scholieren

18
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“Jongeren eten steeds minder brood. Als ze niet
meer geprikkeld worden met het product brood,
zouden ze als doelgroep wel eens gedeeltelijk
verloren kunnen gaan”, zegt Richard de Boer,
Marketing Manager Zeelandia Nederland. Hij
baseert zich op recent marktonderzoek van het
Voorlichtingsbureau Brood, onder meer onder
jongeren van twaalf tot twintig jaar.
Een van de oorzaken is dat brood weinig ‘slikgemak’
heeft. “Door de vaste structuur is het brood soms
moeilijk ‘weg te werken’”, daardoor eten jongeren 
‘s ochtends niet altijd graag brood. Ook gebrek aan
tijd speelt hierbij een rol.”

Op het schoolplein van de Pontes Scholengroep in
Zierikzee bevestigen Alex (17), Liroy (16) en Ruben
(16) dit beeld. Alex: “Ik krijg ’s ochtends geen hap
door mijn keel.” Ook bij Liroy schiet het ontbijt erbij
in: “Er staat thuis van alles op de ontbijttafel, maar
ik heb er geen zin in én geen tijd voor.” Dat laatste
speelt ook bij Ruben een rol: “Je blijft wat langer
slapen en tja, dan moet je opeens weer heel snel
naar school.” Toch blijken de vloeibare
ontbijtdrankjes voor hen geen alternatief. “Bah!”,
reageert Ruben, uitgesproken. Alex, Liroy en Ruben
eten hun eerste ‘maaltijd’ pas om een uur of tien, of

tegen de middag. Dan eten ze iets makkelijks.
“Meestal een frikadel-, pizza- of saucijzenbroodje”,
vertelt Ruben.

Lekker makkelijk
‘Gemak’ is een van de sleutelwoorden om brood bij
jongeren onder de aandacht te brengen. “Maak het
jongeren gemakkelijk om je producten te kopen.
Bijvoorbeeld met een standje in de kantine of op het
schoolplein. Probeer hier een afspraak over te
maken met de plaatselijke school. Gemak betekent
ook dat je broodjes verkoopt die je makkelijk
meeneemt en opeet. Dus geen overdadig
opgemaakte broodjes die onhandig zijn om op te
eten. Of waar jongeren zelf nog beleg op moeten
doen.”

“De frikadel- en pizzabroodjes zijn goede voorbeel-
den van makkelijke broodjes, maar het is belangrijk
dat je een breed assortiment biedt. Daarmee spreek
je meer jongeren aan.” Dat variatie in het assorti-
ment belangrijk is, blijkt ook wel uit een enquête
die de Leerlingenraad hield. “Leerlingen vinden het
assortiment te vet en de prijzen te hoog”, vertelt
Fabiënne (17) van de Leerlingenraad. “En er wordt
weinig rekening gehouden met vegetariërs”, vult

mederaadslid Leon (17) aan. Het gaat met name om
gemak. Het brood moet makkelijk te verkrijgen zijn
en makkelijk te eten. Hoewel de frikadel- en pizza-
broodjes bij veel leerlingen populair zijn, blijkt een
grote groep dus ook behoefte te hebben aan gezond
eten. Tegen schappelijke prijzen.

Kansen
“Een suggestie uit het onderzoek van het Voor-
lichtingsbureau Brood is om ook de verkrijgbaar-
heid van vers brood in schoolkantines te verbeteren.
Juist dat ‘dagverse’ brood van de bakker is lekker.”
Vaak veel lekkerder dan in de supermarkt, dat geven
de leerlingen in Zierikzee ook grif toe. Al met al
hebben bakkers genoeg mogelijkheden om jonge-
ren aan het ‘brood’ te krijgen. Leon: “Als een bakker
zich meer op het gezonde vlak begeeft, zie ik echt
kansen. Broodjes met salades bijvoorbeeld. En dan
niet in zo’n plastic verpakking die je in benzine-
stations ziet. Nee, het moet er dan écht lekker
uitzien. Logisch, toch?”

Jongeren:
schoolvoorbeeld 
van kansen

19

Hoe beleven jongeren brood? En hoe speelt u in op

hun wensen? Op het schoolplein in Zierikzee hebben

leerlingen er een duidelijke mening over. “Als een

bakker meer gemak biedt, zie ik wel kansen.”
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Iets lekkers voor bij de koffie, met koffie. Dat zijn deze
lekkere ‘tussendoor’ crackers. Kanomix is de basis waar
u deeg van maakt. Voor de garnering mengt u geurige
hazelnootstukjes en gemalen koffie tot een krokant
mengsel. U voegt eiwit toe om het goed te laten
plakken. U snijdt de crackers als ze nog warm zijn, à la
Jan Hagel. Mooi doorzichtig verpakt staan deze
crackers op uw toonbank wel heel verleidelijk klaar.

Doe het anders dan anderen. Bied geen gewone maar extra grote
roomboter amandelstaven. Royale 300 grams staven, aantrekkelijk
verpakt in cellofaan. Past precies op een bakplaat. Een simpele manier
om uw klanten iets extra´s te bieden. En dat scoort!

Bavaroise met 
Zeesan Mousse 

Op topkwaliteit op het eetmoment van uw klant 
Zeesan Mousse is een gelatinevrije mix voor lang verwerkbare

bavaroise, die direct met water en slagroom wordt aangedraaid. Let op,
het product heeft even tijd nodig. Na enkele uren is de smaak op het

gewenste niveau. Uw gebak is daarom op topkwaliteit op het
eetmoment van uw klant. Snel en eenvoudig, rationeel banket.

Hazelkof 
crackers

Halloweenspookjes

inspirations

Deze Halloweenspookjes zijn gemaakt op
basis van onze lekkere muffinmixen.
Gemaakt in de minimuffincup, dus niet te
groot voor kids. Zeer snel te maken en bij te
maken, met een geweldige uitstraling. Ook
leuk om vullingen te verwerken, bijvoorbeeld
chocolade pajets, laag drempelig, rationeel te
maken, weinig inverstering. Een mooie kans
om iets te doen met de Halloween hype.

Scoren met
Superstaven 20
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