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GRAAN.

‘Het lekkerste van dichtbij’ is bij ons niet zomaar een gevleugelde 
marketingterm. 

Dit is iets wat al sinds de oprichting van De Halm in 1977 in de genen van ons bedrijf zit. Harrie, 
Ad, Ger, Piet en diverse anderen waren in de jaren 70 de pioniers die vonden dat het anders moest. 
De producten in de winkelschappen stonden veel te ver van de natuur en dat terwijl er zoveel 
moois in groeit dat je zo kunt eten. Ze wilden grondstoffen verwerken die geteeld werden zonder 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest en gronstoffen weer van dichtbij halen in plaats van goedkoop 
van ver weg. Dit was decennia voordat het woord ‘food miles’ werd uitgevonden. De Halm was dan 
ook een van de eerste biologische bedrijven in Nederland.  

Een gezonde bodem levert een goede oogst op. Biologische boeren besteden daarom ook veel 
aandacht aan de bodemgezondheid van hun akkers. Om de bodem rijk en gezond te houden en zo 
min mogelijk uit te putten passen biologische boeren een uitgebreid systeem van gewasrotatie 
toe. Op deze manier hoeft de boer geen kunstmatige stoffen (kunstmest) te gebruiken om de 
uitgeputte bodem te herstellen. Graan speelt hierin een belangrijke rol omdat graan de grond rust 
geeft. 

Onkruid op een biologische akker wordt niet doodgespoten waardoor op en rondom een akker een 
rijke flora en fauna ontstaat. De (on)kruiden zorgen voor meer bloemen waar insecten (zoals bijv. 
bijen) graag op af komen. Deze insecten trekken weer meer vogels en kleine zoogdieren. Doordat 
wij Nederlandse granen verwerken, dragen we niet alleen bij aan verlaging van de ‘food miles’ 
maar ook aan een gevarieerd landschap met meer biodiversiteit in Nederland. 

Maar waarom worden veel producten in de winkel van zo  ver weg gehaald? Hier zit vaak een 
commercieel belang achter. Grondstoffen van ver weg zijn vaak goedkoper. Dat klinkt raar, maar 
grond en arbeid is daar vaak goedkoper. Maar zijn grondstoffen van ver weg op de lange termijn 
wel echt het goedkoopste? Als je kijkt naar de granen worden deze vaak over grote afstanden met 
vervuilende vrachtwagens of boten getransporteerd naar Nederland. Deze impact op de natuur 
en ons milieu worden niet in deze prijs verrekend. Dus hoe biologisch is het eigenlijk om granen 
van ver weg te halen als je ze ook in Nederland kunt telen en kopen? Dat is de reden dat wij onze 
granen in Nederland kopen. En omdat we ook alle bewerkingen zoals pellen, pletten, mengen, 
bakken en verpakken in eigen huis doen zorgen we naar ons idee voor een mooie korte keten. 

In dit magazine staan leuke recepten, info over granen, tips over hoe je leuke food foto’s kunt 
maken maar het mooiste vind ik dat een paar telers van ons ‘eerlijke prijs spelt project’ aan het 
woord zijn over hun passie voor biologische landbouw. Zij staan aan het begin van onze korte keten 
en zorgen voor het lekkerste van dichtbij.

Rob van den Berg,
Directeur
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GRAAN.

Niets is mooier dan korte ketens. Als Meesters van De Halm kiezen we 
niet voor het goedkoopste van ver weg, maar het lekkerste van dichtbij! 
Want hoe bio is bio als je de granen van ver weg haalt? Bekijk op de kaart 
hiernaast hieronder waar onze granen vandaan komen.

Kwaliteit van Nederlandse bodem - 100% biologisch 
Op de kaart kun zien waar onze granen vandaan komen. Er worden in Nederland vele 
verschillende soorten granen geteeld. Haver wordt in het voorjaar gezaaid. Tarwe 
wordt het meeste verbouwd en kan net als gerst in het najaar én in het voorjaar 
gezaaid worden. De rest van de granen wordt in de herfst gezaaid en komt in mei/
juni in bloei. In juni/juli worden de korrels in de aar gevuld waarna vervolgens de 
bladeren afsterven en het graan van groen naar geel kleurt. In augustus wordt het 
graan geoogst. En na de oogst? Dan komen de granen naar onze fabriek om verwerkt 
te worden tot heerlijke ontbijtproducten! 
 
De anatomie van een graankorrel 
Een graankorrel heeft 3 hoofdbestanddelen: een zemel, kiem en meelkern. Het 
grootste gedeelte van de graankorrel bestaat uit de meelkern. De meelkern bevat 
vooral zetmelen. Onderin de graankorrel vind je de kiem, dit is het gedeelte waaruit 
een nieuw plantje kan 'ontkiemen'. Om die twee delen heen ligt de zemel, dat is een 
beschermend vlies om de graankorrel. Met name de zemel en de kiem bevatten veel 
vezels, vitaminen en mineralen. 

Wanneer wij granen pletten tot graanvlokken, gebruiken we hierbij altijd de hele 
graankorrel, inclusief de kiem en zemel. Zo ontstaat er een volkoren graanvlok vol 
vezels, vitaminen en mineralen.!

HET LEKKERSTE VAN 
DICHTBIJ!
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Gerst is een graansoort waarvan gedacht wordt dat de 
oorsprong ligt in China, Nepal, Tibet en Ethiopië. Het 
was daarnaast ook de eerste graansoort die gecultiveerd 
werd in Europa. In de Middeleeuwen, maar nu nog steeds, 
wordt gerst vaak gebruikt bij het brouwen van bier en 
whiskey.

Gezondheid 
Gerst onderscheidt zich (samen met haver) van andere granen,  
doordat het de bijzondere bèta-glucanen bevat. Dit zijn vezels 
met een gunstige werking op cholesterolverlaging en het  
immuunsysteem, bij een consumptie van minimaal 3 gram per dag. 
Dit in combinatie met andere voeding die laag is in verzadigd vet.

Onze gerstvlokken 
Sommige gerstrassen zijn ideaal voor het maken van bier. Dit wordt 
ook wel brouwgerst genoemd. Voor het maken van ontbijtgranen 
is het belangrijk om het pelletje van de gerst te verwijderen. Wij 
kiezen daarom voor pelgerst en omdat we onze producten zo 
volkoren mogelijk willen houden pellen wij zo min mogelijk van de 
korrel af. Op deze manier behoud je meer van de voedingswaarde in 
het graan.

MAAK KENNIS 
MET GERST
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Bereidingstijd: 30 minuten + 35 minuten baktijd 
12 stukken

GERSTVLOKKENBODEM MET 
COURGETTE, FETA & CITROEN

voor de bodem 
200 gram  Gerstvlokken  
3 eetlepels gemalen lijnzaad 
scheut plantaardige olie  
100 milliliter water 
1 theelepel bakpoeder 
1/4 theelepel zout

Tip: gebruik glutenvrije havervlokken in plaats van 
gerstvlokken voor een glutenvrije variant. 

voor de topping 
1 courgette 
1 paprika 
1 rode ui 
1 teentjes knoflook 
100 gram (plantaardige) crème fraiche  
100 gram (plantaardige) feta 
1 citroen, rasp van de schil  
handje verse munt  

Voor de bodem 
Verwarm de oven voor op 180°C. Maak een   

lijnzaadpapje van 3 eetlepels gemalen  
lijnzaad en 6 eetlepels water, laat enkele  

minuten staan. Maal de gerstvlokken in een  
blender of keukenmachine tot grof meel. Doe  
dit in een kom samen met het bakpoeder en  
het zout. Voeg nu ook een flinke scheut olie,  
het lijnzaadpapje en 100 milliliter water toe.  
Meng met de hand tot een stevig ‘deeg’ dat  

goed aan elkaar blijft kleven. 

Leg een vel bakpapier op een bakplaat, vet in  
met een beetje olie en stort het deeg erop.  

Druk het deeg plat en maak er een ronde  
vorm van met een dikte van 0,5-1 cm. Bak de  

bodem 15 minuten in de oven. Haal uit de  
oven, maar laat de oven nog even aan staan. 

Voor de topping 
Terwijl de bodem in de oven staat, kun je de  
ui in halve ringen snijden, pers de knoflook  

en snijd de paprika in dunne reepjes. Schaaf  
met een kaasschaaf dunne plakken van 
de  courgette. (Het binnenste gedeelte 

van de  courgette, de zaadlijsten, zijn wat 
natter, deze kun je beter niet gebruiken in 

dit recept,  maar je kunt ze bewaren om 
bijvoorbeeld  in een soep te doen of door 

je smoothie te blenden.) Doe alle groenten 
in een kom met  een scheutje olijfolie, zout 

en peper. Smeer de crème fraiche over de 
gebakken bodem, leg er de groenten op en 
brokkel er de feta over. Zet in de oven voor 

ongeveer 20 minuten. Haal de bodem uit de 
oven en garneer met wat rasp van de citroen 

en de verse munt. 
Gerstvlokken 
500 g - €2,02

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
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Haver maakt een opmars. Waar het eerst gezien 
werd als ‘paardenvoer’, wordt het nu bijna gezien als 
een superfood. En het mooie? Haver gedijt goed op 
Nederlandse bodem! Haver is van nature glutenvrij, 
maar er kan ‘kruisbesmetting’ ontstaan door omliggende 
graanvelden met glutenhoudende granen. We hebben 
daarom twee soorten havermout: de reguliere en een 
gecontroleerde glutenvrije havermout. De laatste is 
te herkennen aan de donkerblauwe verpakking en het 
‘crossed grain’ logo. 
 
Gezondheid 
Net als gerst, bevat haver een vezel die de cholesterolwaarde 
in het bloed verlaagt en ook de bijzondere stof ‘bèta glucan’ die 
een positief effect kan hebben op de bloedsuikerspiegel en het 
immuunsysteem. Daarnaast bevat dit graan relatief veel eiwit ten 
opzichte van andere granen.

Onze haver 
Haver is het graan dat we het meest verwerken. Het wordt veel 
door landschapsorganisaties geteeld omdat het relatief makkelijk 
te telen is, maar ook omdat het de aar er heel anders uitziet dan 
gerst, rogge, spelt en tarwe. Het ziet er meer uit als een grasachtige 
plant waardoor een heel mooi divers landschap geeft. 

MAAK KENNIS 
MET HAVER
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OVERNIGHT OATS 
MET PEER, ROZIJN & CACAO

Bereidingstijd: 10 minuten + nacht wachttijd 
1 persoon

40 gram Havervlokken 
150 milliliter plantaardige melk zoals havermelk 
1 peer, in stukjes  
klein handje rozijnen  
1 theelepel cacao  
1/4 theelepel zout

Meng de avond van tevoren de havervlokken 
met de (plantaardige melk), stukjes peer, 
rozijnen en cacao in een kommetje. Laat 

een nacht afgedekt staan in de koelkast. In 
de ochtend staat er een voedzaam en snel 

ontbijt voor je klaar.

Garneer je ontbijt de volgende ochtend 
eventueel nog met wat (plantaardige) kwark 

en cacaopoeder. 

Havervlokken 
500 gram - €1,99

Tip: voeg een eetlepel haverzemelen toe 
aan dit ontbijtje voor een extra vezelrijk en 
romig ontbijt.

http://Havervlokken
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
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HAVERMOUT 
APPEL-PLAATKOEK

Bereidingstijd: 30 minuten + 1 uur baktijd 
10-12 personen

200 gram  Havermout 
350 gram  tarwebloem 
150 gram  bruine basterdsuiker + 2 eetlepels extra 
1 theelepel bakpoeder  
1/4 theelepel zout 
200 gram  roomboter of margarine 
1 kilo appels (bijvoorbeeld goudreinetten)  
50 gram gewelde rozijnen 
1 eetlepel kaneel 
citroensap 

Meng in een grote kom de havermout, 
tarwebloem, basterdsuiker, bakpoeder en 

zout. Smelt de boter en voeg toe. Meng alle 
ingrediënten met de hand en maak er een 

samenhangend geheel van. Als het deeg 
niet goed aan elkaar plakt kun je een paar 

eetlepels water toevoegen. Laat even staan. 

Snijd de appels in kwarten en rasp ze 
(schillen is niet nodig), meng er 2 eetlepels 

suiker, rozijnen en kaneel doorheen en 
druppel er wat citroensap op. Laat uitlekken 

in een vergiet. 

Stort het havermoutdeeg op een met 
bakpapier beklede bakplaat en druk plat. 

Verdeel de geraspte appel over de bodem en 
druk aan. 

Bak de appelplaatkoek in het midden van 
een voorverwarmde oven op 150°C hetelucht  

ongeveer 60 minuten, tot de randjes 
goudbruin kleuren, maar niet te donker zijn. 

Snijd de plaatkoek in 10-12 vierkante stukken.

Havermout 
500 gram - €1,99

http://Havermout
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
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Rogge komt van origine uit Turkije. Het is een winterhard 
graan en wordt daarom ook in veel Noordelijke gebieden 
geteeld. Rogge heeft relatief weinig gluten ten opzichte 
van andere granen, waardoor het minder goed rijst. Zo 
ken je roggebrood waarschijnlijk als dat hele vaste, zware 
brood.

Gezondheid 
Rogge geeft een hoog verzadigingsgevoel, waardoor het kan helpen 
om het aantal eetmomenten of de voedselinname te verminderen. 
Rogge bevat van alle graanvlokken die we in ons assortiment 
hebben veruit de meeste vezels (16,5 g per 100 g). Ook staat rogge 
erom bekend dat het de spijsvertering bevordert: goed voor maag en 
darmen dus.  
 
Onze roggevlokken 
Rogge wijkt qua kleur af van de meeste granen. De korrel is 
blauwgroen en daardoor anders dan de meeste mensen verwachten 
van rogge. We kennen rogge vooral van roggebrood en dat is 
heel diep donker bruin. Af en toe krijgen we een reactie dat er er 
verschimmelde vlokken in onze producten zitten. Dit is echter geen 
schimmel, maar is de blauwgroene kleur van rogge!

MAAK KENNIS 
MET ROGGE
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KRUIDIGE ROGGEVLOKKEN
ONTBIJTKOEK

Bereidingstijd: 20 minuten + 60 minuten baktijd 
10-12 personen

200 gram  patentbloem  
100 gram Roggevlokken  
50 milliliter (plantaardige) melk 
150 gram appelstroop 
1  ei of eivervanger (2 eetlepels gemalen lijnzaad + 4 
eetlepels lauwwarm water) 
2 theelepels bakpoeder 
50 gram plantaardige olie + wat extra om in te vetten 
1 eetlepel koekkruiden  
1 theelepel gemberpoeder 
1/2 theelepel zout

voor de topping 
amandelschaafsel en/of roggevlokken

Verwarm de oven voor op 170°C hetelucht. 

Voor de eivervanger: meng 2 eetlepels 
gemalen lijnzaad met 4 eetlepels water en 

laat 5 minuten staan. 

Week de roggevlokken 5-10 minuten in warm 
water, giet daarna af en laat goed uitlekken.

Meng patentbloem, bakpoeder, koekkruiden, 
gemberpoeder en zout in een kom, voeg 

ook het lijnzaadpapje en de geweekte 
roggevlokken toe. Voeg ook de olie, 
appelstroop en beetje bij beetje de 

(plantaardige) melk toe en roer alles goed 
door elkaar met een spatel. 

Vet een cakeblik in en stort het beslag erin, 
strooi de topping erop, zet het in de oven en 
bak in 55-60 minuten gaar. Als je ziet dat de 
bovenkant te donker wordt, kun je tegen het 

einde van de baktijd wat aluminiumfolie over 
het bakblik leggen. 

Laat de ontbijtkoek afkoelen voordat je hem 
aansnijdt en serveer de plakken met wat 

(plantaardige) boter.

Roggevlokken 
500 gram - €1,82

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/roggevlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/roggevlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/roggevlokken/
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Deze graansoort komt van origine uit Zuidwest-Azië 
en stamt net als tarwe af van emmertarwe. Over het 
algemeen is spelt wat moeilijker te verwerken, omdat de 
speltkaf stevig om de korrel heen zit. Dit heeft ook weer 
z’n voordeel: spelt is erg goed bestand tegen ziektes en 
koud weer, hierdoor is de opbrengst in de (biologische) 
landbouw erg groot.

Gezondheid 
Spelt is voedzaam en vergeleken met andere granen eiwitrijk. De 
zachte kern zit vol vitaminen en mineralen, met name B-vitaminen. 
Spelt is een glutenhoudend graan, maar omdat speltgluten een 
andere structuur hebben dan de gluten van bijvoorbeeld tarwe, zijn 
speltproducten soms beter te verdragen voor mensen met gevoelige 
darmen. 
 
Onze speltvlokken 
Onze spelt wordt geteeld in het ‘Eerlijke Prijs Spelt Project’. Dit is 
een Nederlandse biologische speltketen, opgericht om de teelt van 
spelt van Nederlandse bodem te stimuleren door de boeren hiervoor 
een eerlijke prijs te betalen. Het is een initiatief van Meesters 
van De Halm in samenwerking met Agrifirm, Ekoplaza en niet te 
vergeten de biologische akkerbouwers verspreid over het land! Je 
kunt er verderop in het magazine meer over lezen.

MAAK KENNIS 
MET SPELT
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SPELTGRANOLA

200 gram  Speltvlokken 
100 gram  gemengde ongezouten noten 
50 gram zonnebloempitten en/of pompoenpitten 
1 theelepel kaneel 
4 eetlepels honing of agavesiroop 
4 eetlepels Nederlandse koolzaadolie (of andere 
plantaardige olie) 
snuf zout

Verwarm de oven voor op 160°C hetelucht. 
Doe alle ingrediënten in een grote kom en 

meng goed door elkaar. Stort het mengsel op 
een bakplaat bekleed met bakpapier. Zet 20 

minuten in de oven en schep halverwege een 
keer om. 

Na het afkoelen kun je er meer toppings 
aan toevoegen zoals: rozijnen, kokosrasp, 

gedroogde appel (of ander gedroogd fruit), 
cacao nibs etc. Bewaar in een  

glazen weckpot. 

Bereidingstijd: 10 minuten + 20 minuten baktijd
8 porties

Speltvlokken 
500 gram - €2,80

Toppings van Nederlandse bodem: 

• gedroogd Nederlands fruit, zoals appel, peer, pruim, aardbei 
• pompoenpitten 
• walnoten 
• gepofte Nederlandse granen 

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/before-sport-energiemuesli-1kg/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
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ONZE SPELTTELERS
UIT NEDERLAND

Het is vandaag de dag niet vanzelfsprekend dat spelt 
in Nederland wordt geteeld, ook al groeit het goed in 
ons klimaat. Meestal is de reden daarvoor dat het in 
andere landen goedkoper geproduceerd kan worden, 
bijvoorbeeld door lagere arbeidskosten, ondanks 
de verre afstand die het moet afleggen om naar 
Nederland te komen. Het ‘Eerlijke Prijs Spelt Project’ 
is een Nederlandse biologische speltketen, opgericht 
om de teelt van spelt van Nederlandse bodem te 

stimuleren door de boeren hiervoor een eerlijke prijs 
te betalen. Het is een initiatief van Meesters van De 
Halm in samenwerking met Agrifirm, Ekoplaza en niet 
te vergeten de biologische akkerbouwers verspreid over 
het land.

Onze stagiaire Roos ging op pad om een aantal telers te spreken, 
de een via de telefoon, de ander op het boerenerf. Ze vroeg hen 
naar hun verhaal, visie en drijfveren om biologische spelt te 
telen. Ze spraken met trots en soms met bescheidenheid over 
de omschakeling naar biologisch, over hoe het is om in deze 
tijd boer te zijn, over biodynamische landbouw, over de pracht 
van wormgaten in de bodem en over de rol van granen op de 
biologische akkers. 
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Waarom heb je gekozen voor biologische speltteelt?  
“Het Oldambt is van oudsher een echte graanstreek. De zware oude 
zeeklei is zeer vruchtbaar en leent zich heel goed om robuuste en 
gezonde producten te telen. Spelt is een prachtig graangewas dat 
vooral wordt geteeld voor menselijke consumptie. Sinds wij zelf ook 
regelmatig speltbrood eten ben ik echt verkocht, het is heerlijk.

Mijn drijfveren om op biologische wijze te telen komen voor honderd 
procent voort uit mijn passie voor het biologische systeem. Ik wilde 
met mijn eigen ogen zien of het mogelijk is om zonder chemie en 
kunstmest mooie gewassen te verbouwen, zonder onkruid. En dat 
blijkt dus prima te kunnen. Een ander belangrijk argument voor 
biologische bedrijfsvoering is voor mij ook een beter dierenwelzijn. 
Liever wat minder vlees, en dan alleen van dieren die een 
fatsoenlijk leven hebben gehad. Ook hier kies ik kwaliteit boven 
kwantiteit.”

Is het rendabel om biologisch te telen? Wat zijn hierin de 
uitdagingen? 
“Ik maak me zorgen over het rendement in de biologische 
landbouw. Biologisch telen is zeer uitdagend en vraagt veel 
arbeid, investeringen en studie. Voor deze inspanningen moet een 
biologisch bedrijf wat mij betreft naar behoren worden beloond. 
Een eerlijke beloning is nodig om biologische landbouwproducten 
in de schappen te houden. De politiek lijkt nu aan te sturen op het 
stimuleren van productie, terwijl je in mijn ogen juist de consumptie 
zou moeten stimuleren. De productie volgt dan vanzelf.”

Waar bent je het meest trots op?  
“Omschakeling is geen sinecure, zeker niet in een gebied waar de 
biologische sector nog heel klein is. Ik ben er trots op dat ik mijn 
hart heb gevolgd. Verbeter de wereld, begin bij jezelf!” 
 
“Naast de teelt van gewassen is onze winkel een grote poot binnen 
het bedrijf, we zijn vijf dagen in de week open en verkopen naast 
onze eigen producten o.a. producten van Meesters van De Halm. 
We vinden het leuk om binnenkort te kunnen zeggen dat onze spelt 
daar in zit, om zo de anonimiteit uit de hele keten te halen.”

Naam: 
Boelo Tijdens 
 
Locatie: 
Oldambt, Groningen 
 
Teelt:  
170 hectare met o.a. 
baktarwe, zaaiuien, 
sperziebonen, doperwten 
en spelt

Passie voor
biologisch
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Waarom heb je gekozen voor spelt als teelt?  
“Spelt is van oudsher een gewas dat niet zoveel bemesting nodig 
heeft en niet veel last heeft van ziektes. Daarnaast laat spelt een 
redelijke grote hoeveelheid organisch materiaal na in de bodem en 
staat het in de winter op het land. In het kader van biodiversiteit is 
dat een groot voordeel, omdat er zo geen mineralenverlies optreedt. 
Door bodembedekking is er voeding en activiteit in de bodem en 
blijft deze gezond. Dieren die in en op de bodem leven profiteren 
daarvan.”

Wat zijn de verschillen tussen biologisch en biodynamisch? 
“In de biologische landbouw ligt de focus op de teelt, namelijk 
om hierbij geen gebruik te maken van chemische middelen en 
kunstmest. Dit geldt ook voor biodynamisch maar daarnaast wordt 
er gekeken naar het grotere geheel, waar de mens ook deel van 
uitmaakt. Een belangrijk punt hierin is om de kringloop zo kort 
mogelijk te maken, zo hebben wij al jarenlang relaties met telers 
uit de buurt.

Vanuit biodynamisch oogpunt is voeding niet enkel de mineralen 
die erin zitten maar bezit het een zogenoemde levenskracht. Zo 
vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat koeien in hun element 
zijn doordat ze hun horens behouden, omdat we vinden dat een 
koe niet compleet is zonder horens. We streven ernaar gebruik te 

maken van gewassen die zichzelf in stand kunnen houden door 
te kijken naar de kwaliteiten die planten en dieren van zichzelf 
hebben, en die tot uiting te laten komen. Biologisch is wat 
eenvoudiger en daar worden de dingen iets meer uit elkaar geknipt.

In de biodynamische landbouw is men van mening dat het dier een 
rol speelt in de kringloop, in de kwaliteit van de bodem en ook in de 
kwaliteit die de voeding uiteindelijk oplevert. Het aantal dieren dat 
wordt gehouden op een bedrijf moet echter in balans zijn met de 
beschikbare ruimte. Als er dan minder dieren zijn dan gewenst, ga 
je dat niet oplossen, maar zeg je: dat was het. Niet meer, want dat 
is op natuurlijke wijze niet mogelijk. Het is hetzelfde als hoe ze van 
oudsher zouden kijken naar een stuk land. Je doet het met wat er 
uiteindelijk in de natuurlijke processen overblijft.”

Waar ben je het meest trots op? 
(hij lacht, en er volgt een stilte) “Het is het geheel waar ik trots op 
ben en dat een wereldwijde crisis laat zien dat wij aan de goede 
kant van de streep staan. Om de keuzes die we vijftig jaar geleden 
maakten, werden we vreselijk uitgelachen. Dan werd gezegd: 
“Waar ben je in godsnaam mee bezig?” Nu hoor ik hele andere 
geluiden, ook vanuit de reguliere teelt, dus het begint steeds meer 
naar ons toe te komen. Bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, het 
gebruik van kringloop, het zijn allemaal begrippen die altijd al in de 
biodynamische landbouw zaten en het is mooi om te zien dat het 
belang daarvan steeds meer erkend wordt.”  
 
 
 

Naam:  
Joris Kollewijn 
 
Locatie: 
Sint-Maarten, Noord-Holland 
 
Teelt: 
Kas-, tuinbouw- en akkerbouw met een 
grote variëteit aan gewassen (30-40). 

Biodynamisch telen
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Naam: Rinke Robbers 
Locatie: De Terp, Erichem - Gelderland 
Teelt: Pompoenen, walnoten, spelt en beheert een 
voedselbos

“In 1998 begonnen we voor het eerst onze bio pompoen te leveren 
aan Albert Heijn. Dat is langzaam uitgegroeid tot wat het nu is met 
aardig grote volumes. De pompoenen worden op contract geteeld 
voor ons en een klein aandeel telen we zelf. Naast de pompoen 
business en de akkerbouw hebben we nog wat projecten zoals de 
aanplant van een voedselbos (4,5 hectare), in samenwerking met 
Stichting Voedselbosbouw Nederland. En sinds dit voorjaar hebben 
we een walnoten productiebos, die staan daar…” (wijst uit het 
raam). 
 
Wat is de reden dat je voor speltteelt hebt gekozen?  
“Onze visie voor onze akkerbouw is zo min mogelijk aanvoer van 
dierlijke mest  (minder stikstofuitstoot) en meer voor menselijke 
consumptie telen. Om minder mest te gebruiken moet je de 
bodem voeden en niet de plant. Dat doe je bijvoorbeeld door 
middel van vlinderbloemige gewassen zoals lupine of grasklaver, 
want die binden stikstof uit de lucht in de grond. Maar ook door 
groenbemesters te telen, zodat het land groen blijft in de winter. 
Wij ploegen al vijf jaar niet meer maar zaaien een gewas in dat 
in de winter op het land blijft en ook zorgt voor een vitale bodem 
en gezond bodemleven. Als dat allemaal op orde is, hoef je minder 
in te grijpen om een gewas te telen. Spelt is voor menselijke 
consumptie bedoeld, vraagt weinig stikstof en dus weinig dierlijke 
mest. Dat past goed bij de kant die we op willen, zoals ook de 
walnoten. Die leveren net zoveel eiwit op als een koe op een 
hectare maar dan zonder stal en gedoe, alleen duurt het even.”

Denk je dat biologisch eten de toekomst is voor ons mensen? 
“Ja, zeker weten. Het percentage biologisch is nog minimaal, maar 
die markt groeit mee. Al gaat het met horten en stoten. Voor ons 
is bio de enige manier om een duurzame toekomst te garanderen. 
Biologisch telen houdt voor ons niet alleen puur technisch de 
teelt in, dan denk je aan bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar 
bijvoorbeeld ook duurzame energie, goed voor personeel zorgen en 
natuurontwikkeling zoals dat voedselbos. Ook hebben we meer dan 
vijftien jaar geleden een natuurbos van 6 hectare aangeplant, alles 
wat je ziet hier…” (wijst door het raam naar buiten) “...dat hoort ook 
allemaal bij biologisch telen wat ons betreft.” 

 

Waar ben je het meest trots op? 
“Het bedrijf als geheel, de combinatie van dingen waar we aan 
werken. En de ketenregisseur zoals we onszelf zien, met Albert 
Heijn en onze telers. We proberen goed voor onze telers te zijn. 
Het is een hele mooie, stabiele keten met een hele transparante 
en open communicatie. Al onze telers worden twee keer per jaar 
uitgenodigd om de hele situatie te bespreken en dan geven we 
openheid van zaken. De langdurige relaties die Albert Heijn met zijn 
telers heeft, is uniek. Langdurige samenwerking is altijd heel goed. 
Ik ben dankbaar en trots om daar deel van uit te maken.

Leuk aan ons verhaal is dat we altijd aan de groeiende vraag 
hebben kunnen voldoen van Albert Heijn. Daarmee is er nooit 
ruimte ontstaan voor gangbare pompoenen en zie je dat er ook in 
de rest van Nederland standaard bio pompoen in de schappen ligt. 
Dat voelen we wel een beetje als onze prestatie".

Focus op humane
consumptie
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Van gangbare- naar  
biologische landbouw
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“Ik ben in 2000 in Flevoland terechtgekomen en heb toen eerst 
10 jaar via de gangbare landbouw geteeld, maar sinds 2010 teel 
ik biologisch. Ik had al vaker nagedacht over omschakelen en 
biologisch, naar toen er studenten van de biodynamische landbouw 
opleiding (Warmonderhof) kwamen helpen bij het oogsten werd 
ik opnieuw getriggerd. In 2009 werd ik gebeld dat er weer een 
omschakelcursus was en twee weken later kwam er toevallig een 
student van de Warmonderhof die vroeg of hij zijn eindopdracht 
hier mocht doen. “Mag ik jouw bedrijf omschakelen?” vroeg hij en ik 
dacht: dit is een seintje. Toen heb ik de omschakel cursus gedaan 
en ben ik in 2010 omgeschakeld.”

Is omschakelen lastig? 
“Ja, maar het is meer de spanning van het onbekende en de 
verandering in mindset dan dat het moeilijk is. Wat wordt je 
bouwplan, wat worden de afzetkanalen (die worden heel anders); 
die ontdekkingsreis was spannend, maar ook uitdagend. De oude 
gewoontes loslaten, was denk ik de grootste uitdaging. Maar 
tevens was dat ook het saaie in de gangbare landbouw, ik kon 
mijn bouwplan in die tijd jaren vooruit plannen, dat is nu veel 
dynamischer. Tot februari/maart weet ik soms nog niet of ik het 
land helemaal vol krijg en ik moet nadenken waarop ik de afzet 
betrek. De samenwerking die ik nu door middel van het speltproject 
heb, vind ik heel interessant. Het geeft mij een bevredigend gevoel 
als ik weet waar mijn product naartoe gaat.

Nu ik biologisch teel heb ik een werkend systeem, zeven percelen 
met een reden zo ingevuld, alles sluit op elkaar aan als een soort 
kringloop. Als dat systeem werkt dan wordt de grond steeds mooier 
en gaat meer uit zichzelf doen, er is minder mest nodig, want 
de bodem gaat werken. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ik zie 
pinkdikke wormen, bizar hoe groot ze zijn, prachtig is dat! De grote 
pendelaars gaan recht naar beneden, zijn 20-30 centimeter lang, 
een pink dik en donkerrood van kleur. Ze ‘pendelen’ van boven naar 
beneden door de grond. Waar ik gelukkig van kan worden? Van die 
grote wormgaten in de bodem, dat. Ik kijk niet eens naar die kleine 
wormpjes!”

Is het rendabel om biologisch te telen? Wat zijn de uitdagingen? 
“De grootste uitdaging ligt bij de consument, onze exportmarkt is 
niet zo groot. Gangbare aardappels en uien gaan de hele wereld 
over, daar is een hele grote markt voor. Terwijl het biologische deel 
vooral in Nederland wordt uitgezet. Als heel Nederland biologisch 
gaat telen, waar moeten dan al die uien heen? Als Nederlanders 
allemaal biologisch zouden eten, zouden we het kwijt kunnen, maar 
er is nu veel meer aanbod dan dat er vraag is. In grote steden zoals 
Amsterdam heb je veel bewuste supermarkten en restaurantjes, 
maar hoe meer je naar het oosten gaat hoe traditioneler het wordt. 
Daar zitten grote verschillen in. Mensen moeten het kunnen en 
willen betalen, vooral als het veel in prijs scheelt.”

Heb je een idee hoe je consumenten bewuster kunt maken? 
“Heel lastig, de uitdaging ligt vooral bij de overheid en de 
winkelketens. Ik vind het leuk om mijn verhaal te vertellen. Maak 
het transparant, geen geheimen. Net zoals ik mijn verhaal nu deel 
met jullie, door openheid en het te vertellen, hoop ik mijn bijdrage 
te leveren.”

Vind je het nog leuk om boer te zijn? 
“Jazeker! Het heeft uitdagingen, dat wel. De hele maatschappij, het 
systeem en de regels veranderen heel hard, de mentaliteit ook. Als 
ik dat allemaal even loslaat en het wordt voorjaar en ik kan mijn 
ding doen, dan vind ik het toch wel weer heerlijk, ja hoor. Door er 
niet teveel in mee te gaan en de kunst om het los te laten, dan vind 
ik het nog steeds een mooi vak.”

Waar ben je het meest trots op? 
(stilte) “Ik zie hier bijvoorbeeld prachtige foto’s van je bedrijf” zegt 
Roos terwijl ze wijst naar de muur. Aan deze muur hangt een collage 
met foto’s van het land met daarop een tractor bij ondergaande zon.

“Ja, als ik dat zo zie, ben ik daar wel trots op. En de stap naar bio, 
dat is de beste stap die ik ooit gemaakt heb. De nieuwigheid erin 
houden, is belangrijk voor mij; als iets eenmaal werkt ben ik er 
snel klaar mee. Zoals technisch lego in elkaar zetten…” (hij wijst 
naar de kast met lego tractoren in zijn kantoor) “…machtig mooi 
om in elkaar te zetten, maar daarna is het klaar. Dat heb ik in de 
landbouw precies hetzelfde. Het is ieder jaar hetzelfde riedeltje, dus 
de uitdaging is om te blijven vernieuwen. Dit jaar door spelt te gaan 
proberen en we gaan edamame boontjes telen, verse soja. Dat vind 
ik leuk, daar heb ik zin in!”

Roos bedankt hem voor het interview en ze lopen samen over 
het erf naar de velden. De Flevopolder strekt zich wijd voor 
hen uit en vogeltjes zingen hun voorjaarslied. De hond loopt 
vrolijk voorop, terwijl ze over een lang pad tussen de akkers 
wandelen. Af en toe neemt Jan een brokkelig stuk van zijn 
geliefde kleibodem in zijn handen en toont vreugdevol de 
wormengangen. En daar, aan onze rechterzijde staat dan de 
spelt als frisgroene sprieten langzaam te groeien en geduldig te 
wachten tot het geoogst mag gaan worden. 

Naam: 
Jan van Diepen 
 
Locatie: 
Dronten, Flevoland 
 
Teelt:  
Uien, wortelen, erwten, graan (spelt), 
aardappels, bonen, spinazie.
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Een ontbijtpapje ziet er misschien niet uit als het meest 
sexy ontbijtje. Toch kan Lucia van elk gerecht een 
prachtig plaatje schieten: ze is namelijk professioneel 
food-fotograaf! We vroegen haar het hemd van het lijf 
over hoe zij tot de perfecte plaatjes komt. Ook deelt ze 
tips zodat je dit zelf ook voor elkaar kunt krijgen! 
 
Kun je jezelf kort introduceren? 
Hoi, ik ben Lucia en ik ben geboren en getogen in Slowakije. Ik 
ben in 2020 met mijn man naar Nederland verhuisd. We hebben 
sinds twee maanden een klein meisje genaamd Kylie die ons leven 
gelukkiger én drukker maakt.

Waarom ben je begonnen met food fotografie? 
Dit is eigenlijk een hele goede vraag! Ik weet het niet precies, ik 
ben op een dag wakker geworden en besloot foto's van eten te 
maken en dat ging eigenlijk verrassend goed. Ik ben mezelf steeds 
meer gaan ontwikkelen door foto’s van anderen te bestuderen, een 
fotografiecursus te doen en vooral heel veel te oefenen. Al kwam 
het niet compleet uit het niets, ik vond het altijd leuk om foto’s 
te maken van mijn eten als ik iets kookte of wanneer ik naar een 
restaurant ging, maar dat was alleen voor mezelf, ik had er nooit 
over nagedacht om dit op een professionele wijze te gaan doen.

Wat vind je het allerleukste aan food fotografie? 
Dat je zoveel kunt zeggen en laten voelen met één foto. Er is geen 
goed of fout. Je kunt je altijd je eigen stijl doorvoeren om te laten 
zien hoe je zelf iets ziet en voelt.

Waar haal je je inspiratie vandaan en waar krijg je je ideeën van 
voor shoots? 
Inspiratie is overal om ons heen, je moet je er alleen bewust van 
zijn. Het kan een tijdschrift zijn, een herinnering uit je kindertijd 
of zelfs iets simpels als het weer. Natuurlijk helpt het ook om te 
scrollen op sociale media door het zien van bergen prachtige foto's 
die anderen gemaakt hebben. Voor mij zijn het echter niet alleen 
food-foto’s die me inspireren. Het is hierin wel belangrijk om niet de 

grens van laten inspireren over te gaan en te kopiëren van anderen. 

Wat is je ultieme droom als fotograaf? 
Eén van mijn dromen werd vervuld dankzij jullie! Ik heb altijd al met 
mijn foto’s in een tijdschrift willen staan. Ik ben er ontzettend trots 
op en ik kan niet wachten om het aan mijn moeder te laten zien! 
Daarnaast zou het super zijn om erkend te worden door merken 
waar ik zelf fan van ben en daarvoor te kunnen werken.

Hoe onderscheid jij jezelf van anderen binnen de food fotografie? 
Ik vind dit lastig omdat er zoveel geweldige fotografen zijn. Precies 
daarom ik denk ook dat het heel belangrijk is om te stoppen met je 
eigen werk te vergelijken met anderen en gewoon altijd je best te 
doen en te blijven leren: je kunt jouw pad namelijk niet vergelijken 
met de reis van iemand anders. Ze zijn mogelijk langer op weg en 
heel waarschijnlijk ook onder andere omstandigheden. Ik vind het 
belangrijk om altijd nieuwe dingen te blijven proberen, zo zul je je 
eigen stijl vinden. En soms kan het meer dan één stijl zijn, of dat je 
stijl verandert met de tijd. Er zijn veel opties en ik denk persoonlijk 
dat je het niet bij één hoeft te houden. Dus als je 
van heldere en lichte foto's houdt, maar ook 
van humeurige of donkere fotografie, doe 
het dan gewoon, je hoeft 
niet te kiezen!

Wat is je favoriete 
foto die je zelf 
hebt gemaakt en 
waarom? 
Ik moest hier 
echt eventjes over 
nadenken, want 
het is moeilijk om er 
maar één te kiezen! 
Daarom kies ik er 
twee. Eén daarvan is 
mijn veganistische 

LUCIA GAAT VOOR
HET PERFECTE PLAATJE
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‘eggnog’ voor bij de kerstboom. Ik hou van echt Kerstmis, het is zo'n 
speciale tijd in het jaar en deze foto geeft dat gevoel perfect weer. 
De tweede foto is van vanille pannenkoeken met notenboter en 
bosbessen - ik zou nooit nee zeggen tegen pannenkoeken. En als ik 
begin met eten kan ik ook echt niet stoppen!

Maak je zelf al het eten klaar in je foto’s? Zo ja, wie eet al dit 
lekkers op? 
Tenzij het een foto voor een restaurant is, bereid ik al het eten 
zelf. Mijn man kan eten voor twee ook al ziet het er niet zo uit. En 
precies daarop ben ik erg jaloers: hij kan eten wat hij wil en komt 
geen grammetje aan. Als het teveel is, vriezen we het in voor een 
andere keer. Gelukkig hebben we er geen problemen mee om twee 
of drie dagen achter elkaar hetzelfde te eten. Meestal is het niet zo 
veel en ik probeer het zo te plannen dat we geen voedsel verspillen, 
dat vind ik erg belangrijk.

Ben je zelf ook echt een foodie? 
Oh ja, absoluut! Ik hou van eten en ik geniet altijd van een goede 
maaltijd. Zo vind ik het ook erg leuk om nieuwe restaurants te 
ontdekken, verschillende keukens uit te proberen of zelf iets nieuws 
te koken. Ik denk niet dat er iets is dat ik niet zou proberen - tenzij 
het nog leeft, dan is het niet voor mij!

In hoeverre speelt duurzaamheid een rol in jouw leven? 
Ik doe erg mijn best om een steentje bij te dragen aan een beter 
milieu. Al denk ik zelf dat het er zeker niet om gaat de meest 
duurzame persoon op aarde te zijn, of nooit een foutje of geen 
duurzame keuze te maken. Ik ben vegetariër geworden en ook 
producten die ik voor het huishouden kies, zijn meestal bewust 
duurzaam gekozen. We proberen ook zoveel mogelijk lokaal te 
winkelen. Natuurlijk scheiden we ons afval, letten we er op dat we 
geen voedsel verspillen en fietsen of wandelen we in plaats van de 
auto te kiezen.

Wat is jouw favoriete ontbijtje? 
In de zomer is kies ik het liefste voor overnight oats. Er zijn talloze 
mogelijkheden en het is super gemakkelijk om te maken. Ik wil er 
altijd minimaal vier verschillende soorten fruit op: lekker én gezond! 
In de winter kies ik liever een lekkere warme pap of croissants die 
vers uit de oven komen.

Wat is jouw favoriete product van Meesters van De Halm?  
Je kunt het misschien al raden naar aanleiding van de vorige vraag: 
haver! Maar ik moet zeggen, de granola’s zijn ook ongekend lekker. 
Vaak gebruik ik die als topping, maar dan doe ik er zo veel op dat je 
de pap bijna niet meer ziet!
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BASISRECEPT VOOR 
GRANENPAP VAN LUCIA

Bereidingstijd: 10 minuten 
2 grote porties

130 gram graanvlokken, bijvoorbeeld Havermout 
2 rijpe bananen 
500 ml amandelmelk 
1,5 el ahornsiroop  
toppings: bessen, pindakaas, cacaonibs, hennepzaad, 
chia, notenmix

Rooster de havermout een paar minuten in 
een droge koekenpan op laag vuur. Roer zo 

nu en dan door zodat de havermout 
niet verbrandt.

Als de haver lekker geroosterd begint te 
ruiken, kun je de amandelmelk, bananen en 

ahornsiroop toevoegen.

Wanneer de pap de gewenste dikte heeft, 
verdeel je het over twee kommen. Decoreer je 

pap met toppings naar keuze.

Begin aan de ene kant met laagjes fruit, 
noten, chiazaden, hennepzaden en voeg wat 

pindakaas of notenboter naar keuze toe.

Om het interessanter te maken, kun je de 
lijnen iets buigen. Mijn persoonlijke favoriete 

combinatie is bessen, noten, hennepzaad, 
chiazaad en pindakaas!

Havermout 
500 gram - €1,99

http://Havermout
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havervlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/havermout/


34

GRAAN.

"Denk eerst na over het eten, de scène en de sfeer die je 
wilt fotograferen. Moet het zomers en licht worden? Of 
misschien juist winters en donker?

Het werkt voor mij altijd goed om iets op papier te 
tekenen - je hoeft geen professionele tekenaar te zijn, 
maak je geen zorgen! Doordat je het eindresultaat 
visualiseert, is het makkelijker om hier naar toe te 
werken. Wanneer je je echt niet op je gemak voelt om 
te tekenen, kun je ook gewoon een paar basispunten 
opschrijven over welke sfeer je wilt creëren."

LICHT 
Het belangrijkste bij het maken van een mooie foto is weten hoe 
om te gaan met licht. Hoe je dat aanpakt? Probeer een plek te 
vinden met voldoende natuurlijk licht, bijvoorbeeld dicht bij het 
raam. Ik heb persoonlijk liever licht van de zijkant dan van voren of 
van achteren, maar het kan zijn dat het voor jouw visie wel beter 
werkt om licht met een andere inval te gebruiken. 

Let erop dat je geen direct licht op je foto zet. Je kunt het directe 
licht vanuit je raam makkelijk wat dempen door een dun wit laken 
voor je raam te plakken. Hierdoor wordt het licht direct zachter! 
Probeer verder kunstmatig licht in huis te vermijden, want dat zal 
gele tinten op je foto creëren die niet erg aantrekkelijk zijn voor het 
oog. Probeer ook bovenlicht te vermijden.

CAMERA 
Je hebt geen super dure camera nodig om prachtige foto's 
te maken. Ik begon met mijn telefoon en met de juiste 
voorbereidingen en lichtkeuze werden deze foto’s geweldig. Het 
belangrijkste is dat je hoofdobject in de foto scherp is, in dit geval 
je ontbijtje dus. Niets is vervelender dan er tijdens het bewerken 
achter te komen dat je foto onscherp is. Slim om dat even te 
dubbelchecken dus!

SETTING 
Als je begint met fotograferen hoef je geen eindeloze collectie 
aan achtergronden te hebben. Je kunt gewoon op de vloer, tafel, 
marmeren bureau schieten of gewoon een tafelkleed gebruiken: 
het draait allemaal om de stemming die je probeert vast te leggen! 
Mocht je wat vaker willen fotograferen kun je één of twee basis 
vinyl achtergronden kopen, mijn persoonlijke favoriet is wit marmer. 

Let verder op met de rekwisieten, soms kan minder meer zijn en zal 
je gerecht veel meer uit de foto springen!

HOEK 
Bekijk per gerecht welke hoek het beste werkt voor je foto. Plat 
liggend, recht van boven of een hoek van 45 graden. Als je, zoals we 
nu doen, een pap fotografeert is een rechte hoek vaak niet de beste 
optie, dit komt omdat je dan moeilijk kunt zien wat er in de kom zit.

4 TIPS VOOR
food-fotografie
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Bereidingstijd: 30 minuten
4 grote of 6 kleine broodjes

MEERGRANEN PANBROODJES 
VAN 4-KORENVLOKKEN

50 gram 4-Korenvlokken 
150 gram  tarwebloem 
100 gram (plantaardige) yoghurt  
7 gram bakpoeder 
1/2 theelepel zout  
plantaardige olie 

Week de 4-korenvlokken in warm water, 
laat 5 minuten staan.Doe de tarwebloem, 

yoghurt, bakpoeder en zout in een kom. 
Giet de 4-korenvlokken af en laat ze goed 

uitlekken. Voeg de vlokken toe aan de kom. 
Meng het geheel eerst met een lepel en 

daarna met de hand tot een samenhangend 
deeg, als het te nat blijft, voeg wat extra 

bloem toe. 

Doe een beetje olie op je handen en verdeel 
het deeg in 4 of 6 gelijke stukken en draai 

er ronde bolletjes van. Zorg dat alle bolletjes 
met een laagje olie zijn bedekt. 

Zet een koekenpan zonder olie op hoog vuur 
en laat de pan goed heet worden. Smeer 
een beetje olie op het aanrecht en leg er 

een deegbolletje op, druk het met je vingers 
plat tot een dikte van ongeveer 2 cm. Bak 

de broodjes in de pan (zonder extra olie te 
gebruiken) enkele minuten aan iedere zijde 

tot ze gaar zijn.  

Je kunt de broodjes na het bakken besmeren 
met knoflook/kruidenolie. De broodjes zijn 

vers het lekkerst, maar ook goed in  
te vriezen. 

Tip: Beleg de broodjes bijvoorbeeld met 
hummus, falafel, veldsla en komkommer.

4-korenvlokken 
500 g - €2,11

https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/4-korenvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/4-korenvlokken/
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Bereidingstijd: 35 minuten + 25 minuten baktijd
4 porties

7-KORENVLOKKEN MET POMPOEN 
& HONING-MOSTERD DRESSING

200 gram 7-Korenvlokken  
1 oranje pompoen  
1 grote rode ui 
1 teentje knoflook 
1 theelepel ras el hanout  
1/2 theelepel speculaaskruiden of kaneel 
4 eetlepels pompoenpitjes 
4 handjes spinazie 
1 komkommer 
zout en peper 
olijfolie

voor de dressing 
3 eetlepels (plantaardige) mayonaise  
1 eetlepel grove mosterd  
1 eetlepel agavesiroop

Verwarm de oven voor op 180°C hetelucht.

Snijd de pompoen in stukjes van ongeveer 
2 cm, schillen is niet nodig. Pel en snipper 
de ui en snijd de knoflook fijn. Verdeel de 

pompoen, ui en knoflook over een bakplaat 
met bakpapier. Strooi hier ras el hanout 
en speculaaskruiden over en besprenkel 

met olijfolie, peper en zout. Zet in de 
voorverwarmde oven en rooster de pompoen 

ongeveer 25 minuten.

Kook de 7-korenvlokken in een pan met ruim 
kokend water 10 minuten, giet daarna af en 
voeg een beetje zout en olijfolie naar smaak 

toe. 

Maak de dressing door de mayonaise te 
mengen met de mosterd en agavesiroop. Als 
je een wat dunnere dressing wilt, kun je een 

eetlepel lauw water toevoegen. 

Schaaf met een kaasschaaf linten van  
de komkommer. 

Zet vier kommen klaar en verdeel hier de 
7-korenvlokken, spinazie, komkommerlinten, 
pompoen, pompoenpitjes en dressing over. 

 

7-Korenvlokken 
500 g - €2,21

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/7-korenvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
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RECEPTEN  
UIT DE  
OUDE DOOS
Granen worden al eeuwen verbouwd 
op Nederlandse grond. Zo is het 
dus ook niet zo gek dat er flink wat 
recepten 'uit oma's tijd' zijn te vinden 
in oude kookboeken. Wij hebben er een 
aantal uitgekozen om eens opnieuw 
op de kaart te zetten! Denk jij dat 
het mensen op zal vallen dat deze 
recepten al jaren oud zijn?
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DRIE IN DE PAN

175 gram  bloem 
75 gram Speltvlokken 
2 theelepels bakpoeder 
2 eetlepels suiker 
snufje zout 
200 milliliter (plantaardige) melk 
1 ei (of eivervanger)  
boter of olie om te bakken

Week de speltvlokken in warm water en giet 
na 5 minuten af. 

Doe de bloem, bakpoeder, suiker en zout in 
een grote kom. Giet hier geleidelijk de melk 

bij en klop met een garde tot een egaal 
beslag. Voeg ook het ei en de geweekte 

speltvlokken toe en roer goed door 
het beslag. 

Zet een koekenpan op het vuur en laat warm 
worden, doe er een klontje boter of wat olie 

in. Schep met een diepe lepel wat beslag 
in de pan, drie kleine pannenkoekjes per 

keer. Bak ze enkele minuten per kant tot ze 
goudbruin zijn. 

Bereidingstijd: 30 minuten
9 stuks

Speltvlokken 
500 gram - €2,80

Deze pannenkoekjes danken hun voor de hand liggende 
naam aan het feit dat er drie tegelijk in de pan passen. 
Handig wanneer men vroeger een groot gezin te voeden 
had, de pannenkoekjes werden vaak geserveerd na de 
erwtensoep. Deze american pancake lookalike is ook 
heerlijk als ontbijt, bijvoorbeeld met wat vers fruit. 

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/before-sport-energiemuesli-1kg/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/speltvlokken/
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Bereidingstijd: 30 minuten + 30 minuten baktijd
12 stukken

BOTERKOEK MET
4-KORENVLOKKEN

100 gram 4-Korenvlokken 
275 gram bloem 
340 gram (room)boter, op kamertemperatuur 
270 gram suiker 
1/4 theelepel zout 
2 eieren (of eivervanger voor 1 ei) 
boter, om in te vetten 

Verwarm de oven voor op 180°C en zorg dat 
de (room)boter op kamertemperatuur is. 
Mix in een keukenmachine of blender de 

4-korenvlokken tot fijn meel. 

Snijd de roomboter in kleine stukjes en 
voeg de suiker toe. Mix dit met een mixer 
ongeveer 5 minuten totdat het luchtig en 

goed gemengd is. Voeg nu één ei of de 
eivervanger toe aan het beslag en mix dit 

ook goed door elkaar. 

Voeg steeds een beetje 4-korenmeel toe 
aan het botermengsel. Daarna kun je ook 

langzaam de tarwebloem en het zout 
toevoegen. Je krijgt een klonterig deeg maar 

dat hoort zo!

Vet een springvorm in met boter. Doe het 
beslag in de springvorm en druk deze 

goed aan. Je kunt met een vork nog wat 
lijnen zetten om de koek een mooi uiterlijk 

te geven. Klop het andere ei los in een 
kommetje. Bestrijk de boterkoek met het ei. 

Je kunt deze stap overslaan als  je een vegan 
boterkoek wilt maken. Ook kun je de koek 

met wat sojamelk bestrijken voor  
een glansje. 

Bak de koek ongeveer 25-30 minuten in de 
oven. Laat de koek goed afkoelen voordat je 

hem uit de springvorm haalt en aansnijdt. 

4-korenvlokken 
500 g - €2,11

http:// 4-Korenvlokken 
https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/4-korenvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/alle-producten/4-korenvlokken/
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VRUCHTENGRUWEL
MET GERSTVLOKKEN

Bereidingstijd: 20 minuten 
2 personen

50 gram Gerstvlokken 
400 milliliter water 
rasp van een halve citroen 
sap van een halve citroen 
1 vanillestokje 
1 kaneelstokje 
snufje zout 
50 gram krenten en/of rozijnen 
40 gram suiker  
250 milliliter ongezoet rode of blauwe bessensap (te 
vinden bij de bakafdeling) 
 
ter garnering 
bessen of rood fruit naar keuze

Halveer het vanillestokje in de lengte en 
schraap het merg eruit. Rasp de schil van 

de citroen en bewaar ook het sap. Breng de 
gerstvlokken met het water aan de kook in 

een pan, voeg ook de citroenschil, citroensap, 
snuf zout, vanillemerg, de leeg geschraapte 

vanillepeul en het kaneelstokje toe. 

Leg een deksel op de pan en laat 10 
minuten pruttelen op laag vuur. Voeg de 

krenten/rozijnen en suiker toe en laat nog 
5 minuten staan op laag vuur. Verwijder het 

kaneelstokje en roer de bessensap erdoor. De 
gruwel is afgekoeld het lekkerst. Serveer de 
vruchtengruwel in 4 kommetjes en garneer 

eventueel met wat bessen of rood fruit. 

Gerstvlokken 
500 g - €2,02

https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
https://meestersvandehalm.nl/graanvlokken/gerstvlokken/
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Ons productieproces is een onderdeel van wat ons 
bijzonder maakt. Door ruim 40 jaar ervaring hebben 
we een uniek productieproces wat resulteert in de 
beste ontbijtgranen! De biologische granen die bij ons 
binnenkomen, doorlopen de volgende stappen voordat 
ze in een zakje in het winkelschap belanden.

Voorreinigen 
Biologisch geteelde granen groeien zonder het gebruik van 
chemische synthetische bestrijdingsmiddelen, hierdoor staat op 
een akker meer (on)kruid tussen de granen. Bij binnenkomst van het 
graan wordt dit daarom eerst uitvoerig gereinigd en geschoond om 
zo onkruid, weidebloemen, steentjes, stro en andere restproducten 
te scheiden van de graankorrels.

Pellen en schonen 
Haver en gerst moeten gepeld worden voordat ze door ons 
geconsumeerd kunnen worden. Hiervoor hebben we speciale 
machines in huis om het kaf (pel) van het koren (graan) te 
scheiden. Na het pellen, schonen we het graan nogmaals op basis 
van gewicht. Stro en kaf zijn lichter dan het graan en stenen zijn 
bijvoorbeeld zwaarder. Met verschillende zeven maken we zo het 
graan helemaal klaar voor het pletproces.

Weken en unieke pletmethode 
Granen kunnen geplet worden door ze eerst te stomen en daarna 
te pletten. Wij gebruiken een andere methode. Wij bevochtigen het 
graan eerst en laten het vocht in het graan trekken. Daarna wordt 
het graan verhit om het vervolgens te pletten. Op beide manieren 
wordt het graan verhit, maar onze methode zorgt voor een extra 
geroosterde smaak. Daarnaast zorgt dit ook voor een stevigere vlok 
met meer bite en worden bepaalde enzymen uitgeschakeld die 
het graan bitter zouden kunnen maken. We pletten het graan met 

een krachtige wals tot vlokken. Na het pletten laten we de vlokken 
afkoelen.

Mengen 
Onze biologische graanvlokken worden gemengd met o.a. noten, 
vruchten en andere ingrediënten tot muesli’s of tot mix voor 
granola’s, crunchy’s of krokante muesli’s.

Bakken 
De mixen worden vervolgens gebakken in onze eigen bakkerij. Dit 
doen we op de authentieke manier op bakplaten die vervolgens de 
oven in gaan. Op deze manier kunnen we het proces nauwlettend 
in de gaten houden en zo heerlijke granola’s, krokante muesli’s en 
crunchy’s produceren.

VAN GRAANKORREL 
TOT GRAANVLOK
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MEER INSPIRATIE?
VOLG ONS OP PINTEREST!

https://nl.pinterest.com/meesters_van_de_halm/
https://nl.pinterest.com/meesters_van_de_halm/
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Hoofdredactie: Hanne Clemens, Roos van der Horst en  
Ruth Mollema. 
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Fotografie 
Hanne Clemens

Vormgeving 
Ruth Mollema
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Volg ons: 
Volg Meesters van De Halm ook via: 
Instagram: @meesters_van_de_halm 
Facebook: www.facebook.com/dehalm 
www.meestersvandehalm.nl

COLOFON
Vragen/contact 
Meesters van De Halm 
info@dehalm.nl 
0413-293090

Copyright © Meesters van De Halm 2022 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze 
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 

https://www.instagram.com/meesters_van_de_halm/
http://www.facebook.com/dehalm
http://www.meestersvandehalm.nl
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Volg ons: 
Instagram: @meesters_van_de_halm 
Facebook: www.facebook.com/dehalm 

www.meestersvandehalm.nl

GRAAN.
pik er eentje mee!
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