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de diëtist

Afgelopen 7 december 2017 is op 84-jarige 

leeftijd Mark van der Kloet overleden. Wat 

betekende Mark voor ons? Veel! Meer dan 

veertien jaar was hij secretaris van onze 

stichting. Integer, altijd bereid tot een 

luisterend oor en een plichtsbesef dat meer dan 

indrukwekkend is te noemen. De laatste jaren 

liet zijn lijf zich gelden. Zware hartoperaties 

waren nodig. Maar Mark... daar zat hij weer... 

rond de tafel met ons bestuur in Nijkerk. 

We maakten ons weleens flink ongerust. Mark, 

de grote statige man, leek soms toch fragieler. 

Dat merkte ik tijdens de laatste knuffel die ik 

Een burcht voor mensen met voe dselallergie
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hem heb mogen geven tijdens onze laatste 

Familiedag in Amersfoort. Natuurlijk was hij 

aanwezig, samen met zijn kanjer van een 

vrouw Marlies. De lippen wat blauwer, maar 

de geest helder en open. 

Mark... bedankt dat je onze wijze man mocht 

zijn. Ik mis je als klankbord. Wat was je daar 

goed in! Je passie was muziek, je koor, je piano, 

je arrangementen. Je geloofde in een 

hiernamaals. Daar kunnen ze je wijsheid en je 

muzikale noot vast waarderen. Marlies en 

dierbaren, heel veel sterkte met dit verlies!

Bij de voorpagina

Hanne Kause is allergisch voor noten en ei. 

Het weerhoudt haar niet van avontuurlijke  

vakanties.  foto // Abel Planting
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Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen en vooral 

uitdagingen. We zien een verschuiving van 

leden naar digitale bezoekers. En dat zijn er 

veel, heel veel. Zelfs een verdubbeling in een 

jaar. Dertigduizend bezoekers in een paar 

weken... een half miljoen per jaar... 

voedselallergie blijft ‘hot’. Toch gunnen we 

veel van deze bezoekers ook ons fantastisch 

blad Allergie & Voeding. Bijna een 

voedselallergie-glossy. Kost twee euro vijftig 

per maand. Dan ligt deze bij je op de mat en 

steun je ons met vernieuwingen. Denk aan 

betere etikettering, ontwikkeling van diagnose 

en therapieën. Maar we zijn er ook voor die 

momenten dat je een luisterend oor nodig hebt. 

Marks motto was: met hard werken, 

veranderen huizen in kastelen. Wij willen 

graag een burcht zijn voor mensen die leven 

met voedselallergie. Daar werken we hard aan 

en voor. 

Erna Botjes // voorzitter 
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De twee Amsterdamse ziekenhuizen VUmc en 

AMC gaan fuseren. Vooruitlopend op deze 

ontwikkeling is besloten de kinderallergiezorg te 

bundelen op één plaats: polikliniek vrouw en 

kind op VUmc-locatie Louwesweg in het Kinder-

AllergieCentrum Amsterdam. Deze plek kan opti-

maal worden ingericht naar de behoeften van 

ouders en kinderen anno 2018, aldus de betrok-

kenen. Ook kijken zij met een andere bril naar 

het verlenen van zorg. 

Voor de start van het nieuwe centrum waren 

volgens kinderarts Olivier Weijer twee vragen 

belangrijk: hoe kun je de zorg echt anders 

inrichten én hoe bewerkstellig je dat deze zorg 

veilig is en blijft? ‘Alle twee zijn belangrijk’, legt 

Weijer uit. ‘Over beide aspecten moet goed en 

zorgvuldig worden nagedacht.’

In een ziekenhuis zijn volgens Weijer inrichtingen 

en processen meestal bedacht vanuit de organi-

satie, niet per se vanuit de klant. De uitdaging 

voor de nieuwe locatie van het KinderAllergie-

Centrum Amsterdam was om deze te veranderen 

ten gunste van de klant. 

‘In ons nieuwe centrum willen wij dat het gaat 

om de totaalbeleving. Het is vooral belangrijk dat 

de kinderen en ouders bij binnenkomst niet meer 

de beleving hebben van een ziekenhuis’, legt 

Weijer uit. ‘Op dit moment zijn kinderpoli-

klinieken namelijk een typische plek binnen een 

ziekenhuis, met een balie bij de wachtkamer en 

lange gangen met deuren en kleine kamertjes 

erachter.’

De inrichting
De hele polikliniek van het KinderAllergie-

Centrum Amsterdam wordt gefaseerd aangepast 

aan de nieuwe visie. ‘Als we het over ‘healing 

environment’ hebben, moeten ziekenhuizen 

vooral leren van de klantvriendelijkheid van 

hotels en luchthavens. In beide sectoren wordt 

door middel van de juiste inrichting de klant een 

goed gevoel gegeven. Klanten ervaren minder 

stress en minder wachttijden.’

‘Niet alleen zullen wij daarom wachtkamers 

omvormen tot fijne verblijfsruimtes’, vervolgt de 

kinderarts. ‘Ook de meeste spreekkamers in ons 

centrum krijgen een metamorfose. Nu is iedere 

willekeurige spreekkamer in een ziekenhuis 

hetzelfde: een paar stoelen, een bureau met een 

dokter met witte jas erachter, een computer en 

een onderzoeksbank. Dit kan en moet anders. 

De kamers zijn nu vooral ingericht voor het 

gemak van de dokters. Die beleving willen wij 

omdraaien, de beleving aangepast voor kinderen 

van alle leeftijden, zodat zij zich veilig en fijn 

voelen bij ons.’

Zo wordt momenteel gedacht aan aparte muziek 

in alle ruimtes, die de kinderen en ouders zelf 

kunnen kiezen. ‘Alles om hen op hun gemak te 

stellen.’

Het team
Het nieuwe team van het KinderAllergieCentrum 

Amsterdam bestaat uit een kinderverpleeg-

kundige, een verpleegkundig specialist, twee 

kinderartsen en een kinderallergoloog. Vooral die 

laatste toevoeging aan het team is belangrijk 

volgens Weijer. In de regio Noord-Holland was er 

voorheen nog geen kinderallergoloog werkzaam. 

‘Ons allergieteam is een ‘dedicated’ team. 

Het verzorgt bijvoorbeeld ook alle allergietesten. 

De patiënt en de ouder zien altijd dezelfde 

KinderAllergieCentrum Amsterdam 

‘ We gaan met een andere bril naar  
zorg kijken’ 

Kinderen in Amsterdam en omgeving kunnen met hun allergieën voortaan terecht in een 

vernieuwd kinderallergiecentrum. Het is de bedoeling dat zij meer als klant  worden behandeld 

‘zodat zij zich veilig en fijn voelen bij ons’, vertelt kinderarts Olivier Weijer over het Kinderallergie 

Centrum Amsterdam, dat nog volop in ontwikkeling is. 

‘Ziekenhuizen moeten vooral leren 

van de klantvriendelijkheid van 

hotels en luchthavens’

‘Het allergieteam is voor het kind 

en de ouders altijd bereikbaar  

met een direct 06-nummer’
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mensen. Dit maakt dat het team ervaren is en 

goed op elkaar is ingewerkt, wat erg belangrijk is 

in het kader van de veiligheid.’

Zorg op maat
Het nieuwe team zet zich volgens de kinderarts 

in als een coach die het kind en zijn familie bege-

leidt tot in de volwassenheid. ‘Problematiek met 

allergieën levert namelijk in elke levensfase weer 

nieuwe unieke problemen op. Het kinderallergie-

team is daarom voor het kind en de ouders altijd 

bereikbaar met een direct 06-nummer, zodat 

eventuele problemen, zorgen of vragen onmid-

dellijk kunnen worden besproken. Ook kan het 

kind (of de ouders) altijd mailen of appen met 

leden van het team.’

In het nieuwe centrum wordt veel tijd en energie 

gestoken in educatie op maat. Het team leert 

kinderen en adolescenten om zelf beslissingen te 

nemen in lastige situaties met hun allergieën, 

bijvoorbeeld door ze te adviseren over wanneer 

ze een adrenaline-pen moeten zetten. ‘Zo’n pen 

moet je grootste vriend zijn’, vertelt de kinder-

arts. ‘Het moet een geruststelling zijn om hem 

bij je te hebben, en niet een enge injectie, zoals 

hij nu vaak door kinderen en ouders wordt 

Op zoek naar specialist of diëtist? 

>  De site van Zorgkaart Nederland 

geeft een overzicht van veertien 

kinderartsen die gespecialiseerd 

zijn in allergologie:  

www.zorgkaartnederland.nl/

kinderarts/allergologie

>  Op onze eigen site vind je 

diëtisten die bekend zijn met 

voedselovergevoeligheid:  

www.voedselallergie.nl/wat-is-

voedselallergie/waar-kan-ik-

terecht.html

Het team van KinderAllergieCentrum Amsterdam (vlnr): kinderarts Olivier Weijer, kinderarts Roos Padberg, kinderarts 

kinderallergoloog i.o. Kim Brand, verpleegkundig specialist Atie van der Plas, kinderverpleegkundige Jeanette Melissen. 

gezien. Wij willen dit de kinderen leren in een 

veilige omgeving op een leeftijdsadequate 

manier. Daarbij willen we gebruikmaken van 

moderne tools zoals apps, FaceTime en YouTube.’

Op dit moment bedenkt het allergieteam hoe 

het in de toekomst ook de jongvolwassenen van 

18 tot en met 25 jaar het beste kan helpen. 

‘Anders zouden wij het ook heel gek vinden’, 

vertelt Weijer. ‘Om de kinderen jarenlang inten-

sief te coachen en te helpen met hun allergie, 

om ze vervolgens op achttienjarige leeftijd 

compleet los te laten. Terwijl ze juist op dat 

moment in hun leven er met veel zaken alleen 

voor staan. 

Zo gaan ze bijvoorbeeld op kamers of voor het 

eerst zonder ouders op reis. Dat kan veel nieuwe 

vragen oproepen met betrekking tot hun aller-

gieën.’

Ook onderwijs en onderzoek
Het KinderAllergieCentrum Amsterdam wil dus 

met een andere bril naar zorg kijken. Volgens 

Weijer rust dat op drie pijlers: naast patiënten-

zorg zijn onderwijs en onderzoek naar allergieën 

erg belangrijk. ‘Eén van onze doelstellingen is het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg voor 

kinderen met een allergische aandoening door 

middel van het overdragen van kennis aan 

andere zorgverleners via diverse vormen van 

theoretisch en praktisch onderwijs.’ 

‘Daarnaast willen wij kwalitatief hoogstaand 

onderzoek opzetten en uitvoeren in samenwer-

king met regionale, nationale en internationale 

centra om de kwaliteit van zorg rondom allergie 

te verbeteren. Hierdoor kunnen we mogelijk  

ook een betere kwaliteit van leven voor onze 

patiënten bewerkstelligen.’ 

Yolande Tump  //

> www.kinderallergiecentrumamsterdam.nl

Naast patiëntenzorg vindt het 

allergieteam onderwijs en onderzoek 

naar allergieën erg belangrijk

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.voedselallergie.nl/wat-is-
http://www.kinderallergiecentrumamsterdam.nl/


Vermoeid gooi ik mijn rugzak op de grond en plof 

neer op een rots. Na een flinke klim, lopend met 

het hele kampement in onze rugzakken, bereiken 

we eindelijk de hoogste top van het Retezat-

gebergte in Roemenië. We zijn al anderhalve dag 

onderweg en we hebben nog een paar uur te 

gaan voor we de plaats bereiken waar we een 

rustdag houden en onze bevoorrading aanvullen.

Ik ben altijd te porren voor een goede tocht wild-

kamperen, maar zelfs met mijn ervaring valt deze 

elfdaagse tocht me zwaar. Het is te merken dat 

mijn twee chronische ziektes mij een zwakker 

onderdeel van de groep maken, dus een rustdag… 

daar ben ik wel aan toe. Ik mocht vandaag dank-

baar wat bepakking afstaan, maar alsnog kwam 

ik maar moeizaam de rotsen over.

Gelukkig maakt het uitzicht het meer dan goed.

In de verre vertes geen beschaving te zien, aan de 

linkerkant een bos waar je met wat fantasie een 

beer ziet lopen en aan de rechterkant een kale top 

met hier en daar nog wat sneeuw.

Om mij heen verschijnen overal de felroze en 

groene verpakkingen van hardkeks en fruitkeks. 

Mijn medereizigers lunchen meestal met deze 

voedzame en lichtgewicht koekjes, al dan niet 

met wat houdbaar broodbeleg erop. Zelf zit ik 

naast mijn kooksetje en gooi de laatste portie 

stoofpot uit mijn voorraad in kokend water.

Echte droogmachine
Na een paar jaar worstelen en zoeken naar het 

beste eten voor in de bergen, ben ik overgestapt 

op het zelf drogen van voedsel. Het is moeilijk om 

kant-en-klare maaltijden te vinden die voldoen 

aan mijn allergie-eisen en alternatieven zijn vaak 

te zwaar om mee te dragen. Ik begon met impro-

viseren met mijn eigen oven – wat eigenlijk best 

goed ging – en inmiddels heb ik zelfs een echte 

droogmachine aangeschaft. 

Voor deze reis bedacht ik een aantal eenpans-

recepten die voldoende voedingswaarden bevat-

ten om te compenseren voor de wandeluren: 

stoofpot, curry, chili en snert. Het was een 

behoorlijke klus om al deze gerechten op tijd te 

koken en te drogen, want dat laatste kan namelijk 

tussen de zes en twaalf uur duren… per portie! 

Maar de belofte dat ik eenmaal op de berg alleen 

water hoef toe te voegen, tien minuten koken en 

dan een verse maaltijd heb – precies zoals ik die 

lekker vind – maakte het de moeite en stress 

waard. Want geloof me, er is niets beter dan 

warme stoofpot na een lange dag wandelen!

Helaas nam ik deze keer toch te veel hooi op mijn 

vork en kwam ik er bij de vorige rustplaats achter 

dat het drogen van de curry is misgegaan. 

De ingrediënten waren niet vers genoeg waardoor 

ik thuis al een beschimmelde partij moest weg-

gooien na het drogingsproces. En blijkbaar waren 

de andere porties toch ook niet goed. Ik kon het 

nu gelukkig oplossen door te schuiven met maal-

tijden, maar ik weet niet meer precies uit mijn 

hoofd wanneer ik de rest van de curry-porties heb 

gepland… in het ergste geval moet ik op rantsoen. 

Magie
Na de lunch lopen we verder en ruilen we het 

rotsachtige gebied van de top in voor een prach-

Een warme stoofpot na een lange 
dag wandelen 
Hanne Kause (30) heeft astma en constitutioneel eczeem, én is 

allergisch voor noten en ei. Het weerhoudt haar niet van 

avontuurlijke vakanties. Hoe regelt ze dat met het eten? 

Hanne’s verslag over wildkamperen met een groep in Roemenië.

Een goede voorbereiding…
Bij een wildkampeertocht door de bergen 

is een goede voorbereiding van levens-

belang. Niet alleen moet je genoeg bij je 

hebben, je bepakking mag ook juist niet te 

zwaar zijn. Om het gewicht van onze rug-

zakken in te perken, splitsten we deze 

wandelroute in etappes van twee of drie 

dagen, steeds eindigend op een relatief 

bereikbare locatie. Voor vertrek reisden we 

eerst langs alle eindpunten van de etappes 

om een voorraad eten klaar te leggen.
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Thuis maaltijden drogen, inpakken en dan wildkamperen

Zelf zit ik naast mijn kooksetje met de laatste portie stoof-

pot uit mijn voorraad in kokend water. 



tig landschap met lage, boomachtige bosjes 

waar de weg doorheen kronkelt. We kunnen 

maar een paar meter vooruit kijken, waardoor 

het voelt als een spookachtig doolhof. De paar 

open velden die we tegenkomen zijn begroeid 

met felgekleurde bloemen, een magische toe-

voeging.

Hoewel het eerder vandaag helder en warm was, 

is het langzaam steeds klammer en bewolkter 

geworden; de dreiging van onweer hangt in de 

lucht. We verhogen het tempo en proberen beter 

bij elkaar te blijven. Het uitzicht wordt er niet 

mooier op, maar ik ben opgelucht als we de 

boomgrens bereiken, dat is een veel veiligere 

plaats om te zijn als de bliksem inslaat.

Het pad is steil, dit tempo is vermoeiend en mijn 

energie is eigenlijk op. In gedachten lig ik al op 

mijn matje te chillen en ik duim dat de nieuwe 

voorraad ook een portie stoofpot of chili heeft. 

Gelukkig zie ik in de verte tussen de bomen al de 

felle weerspiegeling van de weg, een teken dat 

we beginnen aan het einde van deze afdaling. 

Gevoel van urgentie
Het onweer is inmiddels losgebarsten achter ons, 

zo te horen boven in de top. De bomen buigen 

onheilspellend mee in de wind en de bewolking 

zorgt voor een valse schemering. We overleggen 

of we gehaast het laatste stuk aflopen of toch 

proberen te schuilen en wachten tot de storm is 

gaan liggen. We gokken erop dat het onweer 

blijft hangen achter de bergkam en lopen door. 

De serene rust van het wandelen door sprookjes-

achtige omgevingen maakt plaats voor een 

gevoel van urgentie en gevaar. 

Met een zware rugzak steil naar beneden banje-

ren is verschrikkelijk zwaar voor je knieën en ik 

ben dan ook erg opgelucht als het pad wat glooi-

ender wordt. Bospad, grindpad, asfalt, grasveld. 

Het klamme zweet van de inspanning druppelt 

over mijn lijf, mijn rugzak plakt oncomfortabel 

tegen me aan. In de hoop sneller te kunnen ont-

spannen, maak ik een eindsprint naar de plek 

waar mijn medereizigers hun tenten al aan het 

opzetten zijn.

Gehaald… godzijdank. Opluchting stroomt door 

mijn systeem, maar de ontspanning moet nog 

even wachten, want de regen haalt ons in. 

Haastig zetten we onze tent op en leggen we alle 

spullen droog. Matje, slaapzak, warme sokken, 

het gezellige geluid van kletterende regen op het 

tentdoek. Schuilen in de regen is geen straf als je 

droog zit. De tentstokken buigen gevaarlijk mee 

in de wind, maar onze tent houdt braaf stand in 

de storm.

Rammelende maag
Na anderhalf uur klaart het weer op en lokt mijn 

rammelende maag mij naar buiten, op zoek naar 

de beloofde herbevoorrading. Een groepje mede-

avonturiers is mij voor en heeft zich inmiddels 

verzameld bij de verstopplek. Als ik dichterbij 

kom, kijken hun bezorgde gezichten mijn kant 

op. Er is iets mis. Ik pak mijn zorgvuldig droog-

gehouden pakket uit de doos en zie dat de 

onderkant nat is. Er lekt een bruine vloeistof uit 

de hoek van een zakje… shit. Voorzichtig pak ik 

het uit… ik heb ondertussen hoofdpijn van de 

honger… 

De oorsprong van het bruine vocht blijkt mijn 

snackzak te zijn. De komkommer is compleet ver-

gaan en de droge worstjes zijn flink bedorven. 

Het is geen prettige ontdekking, maar hier valt 

nog wel voor te compenseren… als ik de komen-

de dagen tenminste geen curry-maaltijden heb 

gepland. Met lood in mijn schoenen spoel ik de 

dagpakketten schoon om te zien wat erin zit. 

Het lijkt erop dat de waterdichte seals het heb-

ben gehouden, dus de rest van het eten is in 

ieder geval niet aangetast door de komkommer.

Een warme stoofpot na een lange 

Trots op mijn kookkunsten
Een half uur later, terwijl mijn medereizigers nog 

bezig zijn met groenten snijden, houd ik een 

warm bakje vast waar de kruidige geur van pitti-

ge chili uit komt dampen. Dan is het toch een 

voordeel om alles van tevoren te hebben 

gedroogd. Met grote happen schrok ik het naar 

binnen, trots op mijn kookkunsten en tevreden 

dat ook dit avontuur weer een smakelijk einde 

heeft. Toen ik erachter kwam dat ik inderdaad 

genoeg te eten heb voor de komende dagen, 

deed ik even een vreugdedansje. Zo’n spannende 

dag is best leuk, maar ik ben toch ook wel blij dat 

ik morgen lekker kan luieren en al zeker weet 

wat ik ga eten.

Hanne Kause  // 

foto’s Abel Planting en Hanne Kause

Voedsel drogen
Op internet is veel info te vinden over  

drogen van maaltijden en het gebruik van 

een droogmachine. Een goede site is  

weckenonline.eu, maar ik heb zelf mijn 

informatie van hikingadvisor.be:  

hikingadvisor.be/2011/12/27/drogen-van-

voeding/. Mijn persoonlijke tip: wat je ook 

doet, gebruik ALTIJD verse ingrediënten. 

Er past precies één portie op een droogrek, waarvan ik er vijf 

op elkaar kan stapelen.

Het was een enorme klus om alle gerechten te bedenken, 

op tijd te koken en te drogen.
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http://weckenonline.eu/
http://hikingadvisor.be/
http://hikingadvisor.be/2011/12/27/drogen-van-


Voorjaarsgebak
In deze Over Koken is niets wat 

het lijkt: Japans melkbrood 

zonder melk, eierkoeken zonder ei 

en koffiekoeken met 

banketbakkersroom, zonder 

zuivel. Het kan allemaal en levert 

vast een hoop vrolijke gezichten 

op aan de Paasdis of een andere 

feestelijke gelegenheid!

OverKoken
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Koffiebroodjes van spelt
Deze oer-Hollandse lekkernij houdt het midden 

tussen brood en koek. Ik gebruikte speltbloem, 

maar je kunt uiteraard ook gewoon tarwebloem 

nemen. De banketbakkersroom is gemaakt met 

custardpoeder. Je kunt het ook maisvrij bereiden, 

door in plaats van de custard 25 gram rijstmeel 

te gebruiken. De room blijft dan wel wit.

Benodigdheden (8 stuks)
Banketbakkersroom:

• 40 gram rozijnen

• 200 ml plantaardige melk

• 20 gram custard

• 20 gram suiker

• half vanillestokje

Deeg:

•  200 gram speltbloem (zie pag. 29)

• 12 gram suiker

• zakje gedroogde gist (7 gram)

• kwart theelepel zout

• 40 gram geharde margarine*

• vervanging voor 1 ei**

• 75 ml plantaardige melk

• kleine eetlepel abrikozenjam

Bereiding
•  Doe de rozijnen in een kom, schenk er ruim 

kokend water op en laat wellen tot ze zacht zijn.

•  Maak nu eerst de banketbakkersroom. Snijd  

het halve vanillestokje in de lengte open en 

schraap het merg eruit. Schep 2-3 eetlepels van 

de ‘melk’ bij het custardpoeder en roer tot een 

glad papje. Breng in een pannetje de rest van 

de ‘melk’ met de suiker, het vanillemerg  

en het vanillestokje langzaam aan de kook. 

Roer goed over de bodem. Als het kookt:  

giet het custardmengsel er in een dun straaltje 

bij, terwijl je goed roert met een garde. Laat 

nog 3 minuten zacht pruttelen en dan afkoelen.

•  Meng in een kom bloem met suiker, zout en 

gist. Maak de margarine zacht in de magnetron 

(niet smelten). Schep deze met de eivervanging 

door het bloemmengsel en voeg beetje bij 

beetje de ‘melk’ toe, tot een samenhangende 

bol ontstaat. Kneed het deeg nu 10 minuten 

met de hand, of 2 minuten met een machine. 

Doe in een kom, dek af met een vochtige 

theedoek en laat ongeveer een half uur rijzen. 

Laat de rozijnen ondertussen uitlekken.

•  Kneed het deeg even door. Rol het op een met 

bloem bestoven werkblad uit tot een zo 

rechthoekig mogelijke lap van ongeveer 23 x 30 

cm. Verwijder het vanillestokje uit de banket-

bakkersroom en klop de room met een garde 

even goed los. Smeer daarna uit over de 

deeglap, maar laat 2 cm aan één van de korte 

zijden vrij. Verdeel de rozijnen erover. Rol het 

deeg nu voorzichtig op, naar de ‘lege’ rand toe. 

Snijd in 8 plakken en leg deze op een met bak-

papier bedekte bakplaat, snijvlak aan onder- en 

bovenzijde. Bedek met vochtige theedoek en 

laat nog zeker 45 minuten rijzen.

•  Verwarm de oven voor op 175C°. Klop de jam los 

met een eetlepel water en bestrijk de broodjes 

ermee. Bak ze 20-25 minuten in het midden van 

de oven.

De margarine in dit gerecht bevat 

sojalecithine. Het is eventueel ook  

zonder te bereiden.* 

Hokkaido ‘melkbrood’
Nog steeds zijn er geen zachte bolletjes in de 

winkel verkrijgbaar zonder toevoeging van melk-

bestanddelen. Met dit Japanse lichtzoete brood 

kun je ze heel dicht zelf benaderen. Het is super-

luchtig en meer fluffy dan me ooit eerder is 

gelukt te bereiden. Om dit te bereiken moet het 

deeg wel tot dubbel zo lang worden gekneed als 

normaal. Een keukenmachine is daarom wel zo 

handig! En je moet een bloempapje maken dat 

later bij het deeg gaat, de zogenoemde tang-

zhong. Maar het is alle moeite meer dan waard. 

Ik paste het originele recept aan, waardoor het 

vrij is van melk en ei. Ik maakte het brood in een 

standaardcakevorm van 25 cm, op de originele/

traditionele manier, in 4 delen. Je kunt uiteraard 

ook 10 of 12 bolletjes maken. Die bak je los op 

een bakplaat, net wat korter.

Benodigdheden
Voor de tangzhong:

•  2 eetlepels broodbloem (zie pag. 29)

•  100 ml plantaardige melk

Voor het deeg:

•  350 gram witte broodbloem

•  1 zakje gedroogde gist (7 gram)

•  1 kleine theelepel zout

•  60 gram suiker

•  vervanging voor 1 ei**

•  125 ml soja- of rijstcuisine

•  35 gram geharde margarine*

•  wat plantaardige melk (of abrikozenjam) om te 

bestrijken

Bereiding
•  Maak eerst de tangzhong, een soort roux: meng 

in een steelpannetje bloem met ‘melk’ met een 

garde tot er geen klontjes meer zijn. Verwarm 

het dan al roerend tot het begint te binden. Als 

de garde strepen trekt in de pap is de tangzhong 

klaar. Doe over in een kommetje, druk er een 

stukje folie of plastic boterham zakje op om 

velvorming te voorkomen en laat afkoelen. 

•  Begin aan het deeg. Meng bloem, gist, zout en 

suiker door elkaar en voeg de eivervanging toe. 

Laat in de magnetron de margarine wat zacht 

worden (niet smelten). Meng cuisine en mar-

garine door het deeg en tot slot de tangzhong. 

Kneed nu zeker 20 minuten met de hand of  

5-6 minuten in de keukenmachine. Het deeg is 

redelijk glibberig van structuur, maar dat wordt 

beter naarmate je langer kneedt. Als je het 

deeg met je vingers dun kunt uittrekken zonder 

dat het scheurt, is het klaar. Vorm een bol en 

leg deze in een ingevette kom op een warme 

plek zo’n 1,5 uur te rijzen, onder een vochtige 

theedoek. 

•  Vet een standaardcakevorm (25 cm) in.

•  Als het deeg in volume is verdubbeld: sla de 

lucht eruit, kneed even door en verdeel in vier 

gelijke stukken. Vorm van elk een bal en rol dun 

uit tot een ovaal. Vouw beide lange kanten 


