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DESEMBROOD vs 'GEWOON' BROOD
Brood is gemakkelijk, vult snel en kan erg lekker zijn. Goede broodsoorten leveren ook 

volop gezonde stoffen zoals vezels, B-vitamines en mineralen. Alleen in volkorenbrood is 

de hele graankorrel inclusief de kiemen en de zemelen gebruikt, waardoor de 

voedingswaarde en het vezelgehalte hoog is. Bij witbrood zijn alle gezonde onderdelen 

van de graankorrel verwijderd. Wat overblijft, is een product dat nog nauwelijks 

vitaminen, mineralen en vezels bevat, maar boordevol geraffineerde koolhydraten zit die 

in het lichaam razendsnel omgezet worden in suiker. Met misleidende termen als 

‘bruinbrood’ en ‘meergranenbrood’ wordt ten onrechte gesuggereerd dat het om 

gezonde, weinig bewerkte graanproducten gaat. Terwijl ook bij deze broodsoorten 

geraffineerd graan is gebruikt. 

 

Er kleven zeven belangrijke nadelen aan “gewoon” brood: 
1. Brood bevat gluten, een eiwit waar bijna iedereen in meer of mindere mate intolerant 

voor is. Het is voor elke darm heel belastend en kost veel energie om te verwerken. 

2. Brood bevat fytinezuur, een ‘anti-nutriënt’ dat in de darm de opname van allerlei 

belangrijke mineralen verstoort. 

3. Het lekkere bruine korstje van brood bestaat deels uit de schadelijke producten van 

glycatie (veel onderzoeken wijzen uit dat dit zelfs kankerverwekkend is) 

4. Brood bevat bakkersgist dat de darmwerking verstoort. Bakkergist is als voeding voor 

de foute bacteriën in je darm en die bacteriën wil je juist niet voeden 

5. Aan brood wordt suiker toegevoegd. Ook voeding voor de verkeerde bacteriën en 

zorgt voor een piek in je bloedsuiker, met als gevolg dat je na je ontbijt of lunch 

snaaibehoefte krijgt. 

6. Aan brood worden allerlei ongewenste stoffen toegevoegd. Een gemiddeld brood 

bestaat uit een mengsel van: suiker, gist, gluten, melkpoeder, vetten, emulgatoren, 

enzymen, conserveringsmiddelen en het eiwit cystine, dat wordt gebruikt om het deeg 

sneller te laten rijzen, de baktijd te verkorten, de houdbaarheid te verlengen en het brood 

een aantrekkelijke kleur, glans, structuur en smaak te geven. 

7. Ten slotte laat zowel wit als bruin als meergranen brood de bloedsuikerspiegel erg 

snel stijgen. Met als gevolg dat je na je piek in een dal beland en je dan moe voelt (after 

lunch dip…) en een snaaibehoefte krijgt…. 
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DESEMBROOD 
Het wordt steeds populairder en daardoor gelukkig steeds beter verkrijgbaar: 

desembrood. Mensen die een gezonder alternatief zoeken dan hun niet-vullende bruine 

of witte boterham kiezen steeds vaker voor een heerlijke snee vullend desembrood. 

Soms is het even wennen, maar na een tijdje wil je niet anders meer! Want behalve dat 

desembrood gezond is en langdurig vult, blijft het ook veel langer vers dan gewoon 

brood. 

 

Wat is desembrood? 

Zuurdesem- of desembrood is brood waarbij het deeg niet met behulp van gist is 

gerezen, maar met deeg als rijsmiddel. Desem is zuurder geworden deeg. Er wordt een 

dun beslag van (bijvoorbeeld volkoren- of spelt) meel en water gemaakt en dat moet 

“rusten”. Na minimaal 12 uur maar beter nog na enkele dagen ontstaat de benodigde 

"microflora" van gisten en bacteriën (fermentatie). Het beslag begint op te borrelen en je 

ruikt een fris zure geur. Bij het deeg maken wordt iets van dit zure deeg toegevoegd om 

het brooddeeg te laten rijzen. Ongeveer 1.500 jaar voor Christus werd het eerste brood 

op deze manier gebakken. Doordat zuurdesembrood lang rijst, heeft het een bijzondere 

en volle smaak. Desembrood is daarnaast wat steviger dan gistbrood. Gist geeft namelijk 

meer volume aan een brood. Het wordt een ‘plof’-brood. (Tegenwoordig hebben we niet 

alleen maar de plofkip, maar ook plofbrood! Het moet binnen 15 minuten een groot 

brood worden…) 

 

Wat is zuurdesem? 

Zuurdesem is een natuurlijk rijsmiddel dat in plaats van gist kan worden gebruikt. Het 

laten rijzen van brood door middel van zuurdesem is een natuurlijk proces. Door water en 

meel samen te voegen nestelt de, in de lucht aanwezige, lactobacterie zich in dit 

mengsel, dat spontaan begint te vergisten. Deze melkzuurbacterie brengt een proces op 

gang, waarbij diverse zuren zorgen voor de 

uiteindelijke samenstelling en smaak van het brood. Het koolzuur vergast en zorgt voor 

de lucht in het brood en het rijzen van het deeg. Het mengsel kan vele jaren worden 

bewaard. Door voor het bakken een stukje van het mengsel te bewaren en deze weer te 

voeden ontstaat telkens een nieuw broodmengsel. Sommige bakkers gebruiken al 

jarenlang hetzelfde mengsel. 

 

Het laten rijzen van brood met behulp van gist is dus een gefabriceerd proces. Veel 

mensen geven de voorkeur aan zuurdesem boven gist, juist vanwege het natuurlijke 

proces. Gist is pas in gebruik sinds de Tweede Wereldoorlog, maar zuurdesem wordt al 

veel langer gebruikt. 
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WAT IS HET VOORDEEL VAN DESEMBROOD

Echt desembrood bevat geen gist. De bakker laat het brood op een natuurlijk manier 

zonder gist rijzen, maar dat kost wel veel tijd. Veel mensen hebben een gevoeligheid 

voor gist (allergie of intolerantie). De darmen reageren daar vervelend op, of ze krijgen 

andere klachten als hoofdpijn, moe of huidklachten.  

 

 

 

Zuurdesembrood geeft een langer verzadigend gevoel.  

 

 

 

Zuurdesembrood heeft een lagere glycemische index dan gistbrood. De glycemische 

index / GI  is een maat voor het effect van koolhydraten op de bloedsuikerspiegel. En van 

hoge pieken in de bloedsuikerspiegel krijg je na de broodmaaltijd al snel weer lekkere en 

vaak zoete trek. 

 

 

 

Door het fermentatieproces worden phytaten onschadelijk gemaakt. Phytaten zijn 

voedingstoffen die voorkomen in onder meer granen en zorgen ervoor dat belangrijke 

mineralen als calcium, ijzer, zink en magnesium minder goed worden opgenomen in de 

darm. En die voedingsstoffen heb je juist hard nodig. Zonde als je broodconsumptie 

bijdraagt aan het opbouwen van tekorten. 

 

 

 

Een ander voordeel is de aanwezigheid van melkzuurbacteriën. Dit zijn goede bacteriën 

en deze zorgen voor een optimale darmwerking. 

 

 

 

Een speltdesem is nog beter voor de spijsvertering. Het bevat beduidend minder gluten. 

Je zal minder last hebben van een opgeblazen buik of winderigheid. Want het is minder 

belastend voor je darmen. Gluten zijn namelijk moeilijk door onze darmen te verwerken. 

Een beetje gluten kunnen de meesten van ons wel hebben, maar als je dagelijks en 

misschien zelfs meerdere keren op een dag gluten heeft, dan kan dat toch voor 

darmproblemen zorgen (en daar hoef je geen coeliakie voor te hebben). De ene persoon 

heeft vage klachten (moe, opgeblazen buik), en de ander heeft misschien wel last van 

serieuze klachten (zeer vermoeid, zwak immuunsysteem, stoelgangproblemen, buikpijn, 

groeiproblemen, etc).  
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ENKELE NADELEN

• De soms wat zure smaak. De wijze hoe het brood gebakken wordt, kan dit voorkomen. 

Ga op zoek naar een bakker die een lekker recept heeft. Een desembrood hoeft namelijk 

helemaal niet zo zuur te zijn! 

 

• Het bereiden van een zuurdesembrood kost veel tijd.  Zuurdesem moet men ten minste 

een week lang laten gisten voordat het gebruikt kan worden om er brood mee te laten 

rijzen. 

 

• Zuurdesembrood is moeilijker te verkrijgen dan gistbrood. Zelf bakken is natuurlijk ook 

altijd een goede, goedkope en gezonde optie. Daarnaast is het verkrijgbaar bij sommige 

supermarkten en bakkerijen, in biologische winkels en op biologische (streek)markten. 

Maar pas op: veel winkels weten dat desembrood populair is en maken desembrood 

MET bakkersgist omdat ze het geduld niet hebben om een brood zo lang te laten rijzen 

maar wel omzet willen meepikken (omdat er tegenwoordig veel vraag naar is). 

 

Vraag dus ALTIJD om het etiket en kijk of er toch bakkersgist aan toe is gevoegd! 

 

En vertrouw je het dan nog niet. Vraag dan hoe lang het brood heeft gerezen voordat het 

afgebakken werd. Als dat minder dan 4 uur is dan moeten ze gist toegevoegd hebben. 

En heeft 24 uur (of langer) gerezen dan is het brood niet zo stevig, maar veel luchtiger. 
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TIP

Ga op zoek naar een lekkere ambachtelijke bakker bij jou in de buurt. Vraag of ze 

desembrood bakken zonder gist. Vraag hoe lang ze het laten rijzen. 

Heb je je bakker gevonden, dan adviseer ik je om eens in de zoveel tijd een aantal broden 

(bijvoorbeeld een stuk of 8) te kopen. Koop ze ongesneden en laat ze in een plastic zak 

doen. Dan vries je ze thuis in. In de avond kun je een brood uit de vriezer halen en in de 

ochtend is deze ontdooid. Koop een mooie plank en een broodmes en snij je er een paar 

verse plakken af. In het begin snijd je misschien wat ongelijk, maar binnen de kortste 

keren heb je het onder de knie.  Heb je dan nog een half brood over, dan kun je die 

gemakkelijk 2 a 3 dagen bewaren in de plastic zak op je aanrecht! Desembrood blijft veel 

langer vers. 

 

Let wel, koop je voorgesneden desembrood dan zal het sneller uitdrogen en dus oud 

worden. 

 

Smakelijk eten! 

 

TIP: Je kunt ook online ECHT desembrood bestellen bij Van Menno:  
https://www.vanmenno.nl/vanmenno/brood 

 
Of bij de EKO Plaza. 
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ROOMBOTER

Kies liever voor roomboter op je brood dan voor margarines. Het is een puur product van 

rauwe melk. Koop het biologisch en ongezouten. 
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BROODBELEG

Hierbij een aantal mogelijke manieren om je brood (of bijvoorbeeld rijstewafel) te 

beleggen. 

 

• plakjes geitenkaas of schapenkaas / geitenkaasbrie / geitensmeerkaas 

• notenpasta's (gemengde noten, hazelnotenpasta, amandelpasta). Koop ik bij AH, 

reformwinkel, EKO Plaza, www.denotenshop.nl 

• EKO jam (AH, EKO Plaza of reformwinkel), met mate (niet dagelijks dus) 

• Rauwe honing, met mate 

• huttekase met tomaat en komkommer 

• gerookte zalm en avocado 

• tomatenspread of andere groentenspreads (EKO Plaza of reformwinkel) 

• hummus (zelf gemaakt, zie recepten op mijn Pinterest of google ernaar). 

• Guacamole. Zelf maken of bij AH verkopen ze een gezonde guacemole (zie foto 

hieronder) 

• gebakken of gekookte eieren (eventueel met avocado) 

 

Struin op Pinterest en zie daar recepten ter inspiratie: 

http://www.pinterest.com/puurpower/ 
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NOTE

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur 

Power worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder 

begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in 

enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.  

 


