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Broodbakdag op zaterdag 30 maart 2019 

 
Een nieuwe gelegenheid om authentiek brood te leren bakken met die zalig krokante korst en 
dat verrukkelijke kruim. Monique Vierendeel (Herbalana, Noenthee) wil die dag graag haar 
vergaarde kennis met jullie komen delen. Nooit zag je zelfgebakken zuurdesembrood er zo 
prachtig uit en smaakte het zo vol.   
 
Wil je graag mee leren bakken ? Schrijf je in via indigo.cooking@telenet.be.   
 
 Alles even op een rijtje : 
  
Aanvangsuur: 10.30 uur, tot zolang het duurt (reken tot +/-  16u) 
Adres: Arthur Puesstraat 301, 1502 Lembeek 
  
Op het programma: zuurdesem, enkele technische kneepjes, meelsoorten, broodovens, 
bakvormen, rijsmandjes, broodsoorten, je eigen meel malen, en je eigen vragen. 
 

Monique brengt diverse biologische melen mee voor het bereiden van je brooddeeg (je hoeft zelf 
geen meel mee te brengen tenzij het meel dat je in huis hebt om te tonen (liefst dan met de verpakking)). 
Monique brengt ook haar graanmolen mee om hier zelf graan te malen, welk mee in het 
brooddeeg kan verwerkt worden. 
Op het einde van de workshop neemt éénieder z’n eigen bewerkt brooddeeg (gewikkeld in een 
handdoek en in een mandje) mee naar huis om het de hele nacht verder in de koelkast te laten 
rijzen en ‘s ochtends thuis af te bakken. Jullie krijgen ook een stukje moederdeeg mee, de basis 
om thuis zelf aan de slag te gaan.  
 
Mee te brengen: keukenhanddoek, schort, weegschaal, grote kom, (rijs)mandje  
Breng ook iets lekkers mee dat je met ons wil delen op de middag.  
Indigo zorgt voor waters, theeën en soep. 
  
Bijdrage: we zetten een doosje voor Monique klaar voor jullie persoonlijke bijdragen 
 

Indigo vindt het doorgeven van dit brood zo mooi en hoeft geen extra bijdrage.   
Brood bakken is telkens zo’n vreugdevol proces en als je een zelf gebakken brood kado geeft 
aan mensen tover je meteen een stralende glimlach op hun gelaat … zo eenvoudig kan geluk 
zijn …  en daar willen we graag ons steentje toe bijdragen.  
  
Graag tot dan,   
Monique & Ingrid 
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