
Bakkers in opleiding

Tijd, temperatuur en zuurgraad spelen een belangrijke rol 

tijdens het bakken van brood.

Even een brood bakken: het is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Zeker als het gaat om zuurdesembrood. De juiste 

zuurtegraad is bij de bereiding van dit brood bijvoorbeeld 

essentieel om te komen tot het beste eindresultaat. Het 

oog van de meester wordt bij het Bakery Institute tegen-

woordig dan ook gecombineerd met het gebruik van de 

gebruiksvriendelijke en betrouwbare temperatuur- en 

pH-meters van Testo!

Het is het spel van tijd en temperatuur dat de bakkers in 

opleiding en de docenten van het Bakery Institute in Zaan-

dam dagelijks spelen. “Dit zijn twee elementen die een 

hoofdrol spelen tijdens het bereidingsproces van zuurde-

sembrood”, vertelt Hans Heiloo van Bakery Institute. Het 

Bakery Institute is in 2011 opgericht en is dé particuliere 

opleiding voor iedereen die zich wil ontwikkelen in het 

bakkersvak. “Wij leren bestaande bakkers de nieuwe kneep-

jes van het vak, maar scholen ook mensen om die nog 

totaal geen vakkennis hebben”, vertelt Heiloo. Tijdens de 

lessen staat de bereiding van zuurdesembrood vaak cen-

traal. “Dat is namelijk een heel delicaat proces, ook omdat 

wij zuurdesembrood maken zonder additieven. Puur natuur. 

Dat heb je niet zomaar onder de knie. Ook niet als ervaren 

bakker.

Bakery Institute: Zo bakt u het perfecte 
zuurdesembrood.

Testo applicatievoorbeeld 
zuurdesembrood perfect 
gebakken

Bakkers in opleiding:                                
Zo ziet het perfecte zuurdesembrood 
eruit. 
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Perfect in balans

Bij de bereiding van een zuurdesem wordt door de bakkers 

een zogenoemde startercultuur gemaakt van (rogge)bloem 

en water, vaak met een basis van vergiste rozijnen of ap-

pels. Deze cultuur laat men spontaan fermenteren, ofwel 

vergisten. Om het zuurdesembrood te kunnen bakken 

mengen de bakkers van het Bakery Institute een deel van 

de starterscultuur met steengemalen bloem uit Frankrijk en 

met vers water. Daarna wordt er een deeg gevormd (met 

daarin een percentage van de desem), die voor het bakken 

nog enkele uren met rust wordt gelaten om verder te rijzen. 

Heiloo: “Tijdens dit hele proces, van fermentatie tot het 

rijzen, spelen naast tijd en temperatuur ook de melkzuur-

bacteriën, azijnzuurbacteriën en gisten een essentiële rol.                        

De melkzuur- en azijnzuurbacteriën moeten perfect met 

elkaar in balans zijn. Het brood krijgt namelijk een compleet 

andere structuur en smaak als er te veel azijnzuurbacte-

riën aanwezig zijn. Dan krijg je brood dat we kennen uit 

Duitsland en dat eet de Nederlander liever niet, die wil niet 

dat zijn brood te zuur van smaak is.”  

Ideale pH-meter 

Ideale pH-meter

Het oog van de meester(bakker) helpt om te komen tot de 

juiste samenstelling. “Maar we kunnen tegenwoordig niet 

meer zonder de betrouwbare hulpmiddelen van Testo, ge-

woonweg omdat het zo nauw luistert”, vertelt Heiloo. Hij 

gebruikt dan ook sinds kort de testo 104, de eerste water-

dichte klapthermometer, in combinatie met de testo 205 

pH. De praktische eenhandsbediening, de geïntegreerde 

temperatuurmeting, de verwisselbare pH-sonde en het 

goed afleesbare display maken de testo 205 pH tot de ide-

ale pH-meter voor de bakkers van het Bakery Institute, zo 

blijkt uit de woorden van Heiloo. “Docenten en bakkers in 

opleiding kunnen nu gaandeweg het proces constant de 

temperatuur en de pH-waarden monitoren en bijsturen als 

dat nodig blijkt te zijn. Soms moet je net iets meer bloem of 

water toevoegen, of juist het deeg nog langer met rust laten 

bij een iets hogere temperatuur. Uiteindelijk komen onze 

bakkers en de leerlingen dankzij de testo-meetinstrumenten 

sneller en makkelijk tot het beste eindresultaat, namelijk een 

heerlijk zuurdesembrood.” 
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Testo 104

De testo 104 is de eerste waterdichte klapthermometer. 

Dankzij de beschermingsklasse IP65 kan de thermometer 

onder water gereinigd worden en kan hij gebruikt worden 

bij verschillende toepassingen. Hij is door zijn robuuste 

metalen klapmachanisme en de lange, stabiele meetvoeler 

uitermate geschikt voor kerntemperatuurmetingen. De be-

huizing is antislip en zorgt voor een handige bediening. Met 

de bijgeleverde kleurenstrips kan men elke thermometer 

toekennen aan een persoon of meetlocatie. De klapther-

mometer testo 104 is conform HACCP en EN13485. De 

smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter 

in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt 

voor controlemetingen in de voedingssector bijvoorbeeld 

tijdens de productie, opslag en verwerking in catering, res-

taurants, supermarkten of in de industriële sector.                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

Testo 205

De testo 205 is een robuust meetinstrument voor temper-

atuur en pH met een automatische temperatuurcompensa-

tie. De robuuste meetspits is verwisselbaar en dankzij het 

open diafragma ongevoelig voor vervuiling. De testo 205 is 

bijzonder geschikt voor de pH-meting van semi-vaste pro-

ducten, zoals deeg en vlees. De bewaarkap met 

huizing is antislip en zorgt voor een handige bediening. Met 

de bijgeleverde kleurenstrips kan men elke thermometer 

toekennen aan een persoon of meetlocatie. De klapther-

mometer testo 104 is conform HACCP en EN13485. De 

smalle meetspits laat slechts een kleine insteekplek achter 

in de levensmiddelen, en is daardoor uitermate geschikt 

voor controlemetingen in de voedingssector bijvoorbeeld 

tijdens de productie, opslag en verwerking in catering, res-

taurants, supermarkten of in de industriële sector.
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Be sure
Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was 

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als 

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet-

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op 

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld 

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitge-

lezen te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een 

stap verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo 

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een compe-

tente leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw 


