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Informatie en tips voor de thuisbakker: 

 

Welk programma gebruik ik het beste in de broodbakmachine? 

Om een lekker brood te kunnen bakken is het bij steengemalen meel het beste om een lang 

programma te nemen. Dit zorgt ervoor dat het brood luchtiger wordt. 

Welke verschillen zijn er tussen meel en bloem? 

Meel is de gehele graankorrel vermalen, dit bevat de kiemen, zemelen en griezen van de 

korrel nog. Vandaar dat het meel wat bruiner oogt en je hier ook bruin(er) brood mee kan 

bakken. Bloem daarentegen, daar zijn de kiemen, zemelen en griezen uitgezift. 

Vanzelfsprekend bak je dus met bloem een wit brood. ( voor bruin brood best meel en 

bloem mengen) 

!Bloem van een molen is nooit volledig wit, het lijkt wit maar het is een iets grijzere kleur als 

je de bloem van de supermarkt ernaast legt.! 

Gedroogde gist met water en suiker aanmaken? 

Nee dit hoeft niet, dit kan de werking van de gist “uitschakelen”. Gewoon de gist, suiker en 

zout door het deeg heen mengen. Opgelet: NOOIT zout en gist tegelijk bijvoegen! Het zout 

gaat de gistcellen vernietigen! 

Gaten in de broodkorst?? 

Misschien heeft u teveel suiker of water toegevoegd aan het deeg. Of niet lang genoeg 

gekneed. Ook een mogelijkheid is dat het deeg te snel gerezen is. 

Mogelijke oplossingen: langer kneden, minder suiker of water of trager laten rijzen. 

Wat kan ik aan mijn deeg toevoegen? 

Eigenlijk kan u alles toevoegen wat u lekker vind. Van droge toevoegingen (noten,…) tot zelfs 

groeten, kaas en fruit! Let wel op met de harde producten zoals noten, suiker stukjes. De 

beschermlaag van de broodbakmachine is snel beschadigd. Een oplossing is deze al op 

voorhand in stukjes kappen. 

Goede rijzing, maar zakt later in? 

Mogelijkheid dat het eiwitgehalte in de bloem te laag is. Vaak is de oplossing om er witte 

bloem door te mengen aangezien dit vaak voorkomt bij bruin brood (=meel). Een andere 

oorzaak is dat het brood teveel vetten bevat ( bv boter). Een mogelijke oplossing hiervoor 

kan zijn: boter weglaten en een deel van de olie vervangen door water. Zeker niet meer gist 

gebruiken dan op de verpakking is aangegeven. De keuze van een korter programma op de 

broodbakmachine kan ook helpen. 
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Het brood rijst niet? 

Mogelijke oorzaken: 

- Gist en zout samen toegevoegd: 

Als gist en zout samen worden toegevoegd dan worden de gistcellen afgebroken.  

- Alle grondstoffen niet op kamertemperatuur: 

 Best de melk op kamertemperatuur laten komen. Uit de koelkast is deze te koud. De gist 

vermenigvuldigd zich het beste bij lichaamstemperatuur (30-37°C) 

- Lang genoeg gekneed? 

Kneden is het belangrijkste bij het broodbakken. Ook het “opmaken” hoort hier bij. Het 

opmaken is eenvoudig te doen in volgende stappen: Druk de deegbal uit tot een grote lap 

die ongeveer de grootte heeft van uw bakblik. Sla de linker- en rechterkant naar binnen en 

rol het op. Leg het deeg vervolgens in het bakblik met de sluiting naar beneden. 

- Tocht bij het rijzende deeg? 

Tocht heeft een effect op het rijzende deeg. Dit kan voorkomen worden door een vochtige 

doek op het rijzende deeg te leggen. Dit doet het vermenigvuldigen van de gist ook ten 

goede. 

- Was de gist wel vers? 

Verse gist moet brokkelig zijn, het is ongeveer 3 weken houdbaar mits deze gekoeld is ( 

koelkast). Droge gist is houdbaar tot de datum op de verpakking. Bij geopende verpakking is 

de werking na 3-4 maanden verdwenen. 

- Geen plotse bewegingen? 

Bij een plotse beweging kan het zijn dat het deeg inzakt. 
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