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Alstublieft! Met trots presenteren wij u de nieuwste editie van ons inspiratiemagazine voor het najaar en de feestdagen, 
dat geheel is gewijd aan brood. Want, zoals u wellicht al hebt gemerkt: Royal Steensma maakt serieus werk van brood. 
Die ambitie hadden we al een tijdje, maar we kunnen het nu écht waar maken. Zo hebben onze proefbakkers onder de 
gedreven aanvoering van ‘onze’ Meester Boulanger Hiljo Hillebrand de recepturen voor reguliere broodsoorten uit de 
keuken van Damco verbeterd – grootbrood, kleinbrood en vruchtenbrood. Het resultaat is verbluffend! Maar we laten het 
eindoordeel graag aan u. Binnenkort meer hierover.

Het feit dat we het unieke familiebedrijf Bak Speciaal hebben kunnen verbinden aan de Royal Steensma-groep – óók een 
familiebedrijf, geeft eveneens aan dat we onze ‘brooddroom’ daadwerkelijk aan het verwezenlijken zijn. De kracht van 
Bak Speciaal zit ‘m in de onderscheidende grondstoffen voor (biologische) broden, desembroden en broden op basis van 
oergranen: puur en authentiek. Producten waar u als bakker niet alleen écht het verschil mee kan maken, maar waarmee 
u ook uw vakmanschap kan etaleren en stempel kan drukken. Hoog nodig in een tijd waarin de ambachtelijke bakker 
met tal van uitdagingen wordt geconfronteerd. Consumenten zijn grillig, hebben snel een mening klaar – vaak op basis 
van iets wat ze hebben gezien of gelezen op social media of op televisie, en vaak is dat niet positief. Het vertrouwen in 
de foodbranche in z’n totaliteit en brood als productgroep daarbinnen, staat onder druk. Het ijzersterke imago van brood 
vertoont scheuren. En dat terwijl de voedselveiligheid nog nooit zo goed is geweest.

Toch gelooft Royal Steensma in de bakker. En in góed brood. We investeren daar volop in. Niet voor niets doorkruist ons 
enthousiaste en gedreven team MKB, nu uitgebreid met de specialisten van Bak Speciaal, dagelijks Nederland om u als 
bakker terzijde te staan. Om u te ondersteunen met het ontwikkelen van unieke, onderscheidende producten waar een 
consument het water van in de mond loopt. Door zij aan zij met u aan de bank te staan om van úw uitdagingen ook de onze 
te maken. We hebben elkaar immers keihard nodig. En Royal Steensma wil die verantwoording graag nemen.

Maar we gaan verder. In Vlaardingen is Royal Steensma één van de kartrekkers van de realisatie van de Food Innovation 
Academy (FIA): een plek waar onderwijs en foodbedrijven elkaar ontmoeten, routes uitstippelen om jongeren te triggeren 
te kiezen voor het bakkersvak, waar ze de praktijk ervaren in een fonkelnieuwe, hypermoderne bakkerij, waar diverse 
Meesters zullen gaan rondlopen en waarmee ze zij aan zij aan de bank mogen staan. Een plek waar bedrijven en studenten 
werken aan onderzoek en innovatie. En een plek waar we het imago van food in het algemeen, maar brood, banket, ijs en 
chocolade specifiek, een boost geven.

In het Noorden creëren we ook zo’n plek: het Bakery & Sweets Center (BSC). We werken daarin in samen met lokale 
en regionale bakkerij-gerelateerde bedrijven, met het onderwijs (mbo, hbo, universitair) en met de overheid. En ja, we 
werken er ook samen met concullega’s van ons. Waarom? Omdat we geloven dat de enige manier om een oplossing te 
vinden voor het borgen van het bakkersvak en het creëren van een gezonde toekomst van de bakkerijbranche, ligt in twee 
sleutelwoorden: samenwerken en verbinden. Met de komst van de FIA en het BSC maken we die twee sleutelbegrippen 
concreet. De FIA wordt rond deze tijd in gebruik genomen, het BSC gaat de komende jaren ontstaan. En u gaat er als bakker 
de vruchten van plukken: die belofte staat.

Met dit magazine hopen we u te overtuigen dat Royal Steensma brood serieus neemt, net zoals we banket al 180 jaar 
serieus nemen. De passie van onze bakkers en de liefde voor brood spat er vanaf. Met als doel u onderscheidend vermogen 
te bieden. Daar mag u ons op afrekenen…

Alfred Bruin
Holding Directeur Royal Steensma
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Ingrediënten:
 5.000 gram Bak Speciaal Cornuit 50%
 5.000 gram Volkorenmeel 50%
 400 gram Bio Desemcultuur 4%
 300  gram Bak Speciaal Free 3%                                                        
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout   1,8%
   du Guérande  
 6.000 gram Water 60%
 500 gram Water (bijwassen) 5%

Decoratie:
Bak Speciaal Deco Riso

    

Werkwijze:
Kneed alle grondstoffen ca. 8 minuten in de 1e 
versnelling en ca. 6 minuten in de 2e versnelling tot 
een deeg met een gewenste deegtemperatuur van 
27°C.                                                                                                                       
Weeg het deeg hierna af op 2.400 gram  
(80 gram per broodje), laat het opbollen en geef 
het deeg een bolrijs van 30 minuten.
Hierna persen en alleen verdelen met een verdeel/
opbolmachine of een diviseuse. Daarna decoreren 
met Bak Speciaal Deco Riso, op bakplaten of 
inschietapparaat leggen en in de narijskast plaatsen. 
Geef het deeg een narijs van ca. 70-80 minuten.                                                                                                      
Plaats het brood in een inschietoven op 240°C, licht 
stomen en bakken op 230°C of in een rotatieoven 
op 230°C inschieten, licht stomen en bakken op 
200-210°C. Baktijd ca. 18 minuten waarvan de 
laatste 3 minuten met de schuif geopend.

Cornuitjes 212
stuks

BAKTIJD
CA. 18 MIN

BAKTEMP. 
230°C

ca.
ca.
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Ingrediënten: 
 2.500 gram Bak Speciaal Croissant Melange 25%
 7.500 gram Patent Kristal/T45 (koud/vriezer) 75%
 400 gram Gist 4%
 4.400 ml. Water (koud) 44% 
4.000  gram Toerboter 40%*
        *naar eigen inzicht te bepalen

Werkwijze: 
De ingrediënten zonder boterplak 5-6 minuten kneden. 
Het deeg net niet helemaal afkneden maar het deeg stijf 
houden. De gewenste deegtemperatuur  is 18 - 20°C. 
Daarna het deeg afwegen in stukken van 6.700 gram en 
opbollen. Boter uitrollen op 10 mm.
Boter invouwen en vervolgens halve Franse toer (10 mm). 
Rust (minimaal 30 minuten in de vriezer).
Nogmaals een halve Franse toer (10 mm).                                                                                                                              
Rust (minimaal 30 minuten in de vriezer).                                                                                                                                      
Nogmaals een halve Franse toer (10 mm).
Rust (minimaal 15 minuten vriezer).
Uitrollen op 4 mm, met een breedte van 46 cm.  
Driehoeken snijden met een bovenzijde van 11,5 cm en 
vervolgens de croissants oprollen.
Geef een narijs van ca. 90 minuten bij 20°C. Bak de 
croissants op 210°C met inschietapparatuur. Baktijd ca. 
14-15 minuten.         

BAKTIJD
14-15 MIN

BAKTEMP.
210°C

Croissants 225
stuks

ca.
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Ingrediënten vulling:
 750 gram Instant ragoutmix
 2.000 gram Water
 200 gram Smaakmix kaas
 200 gram Oude kaas, geraspt
 300 gram Champignons
 200 gram Prei, in ringen gesneden
 400 gram Paprika 
 250 gram Ui
 25 gram Provençaalse kruiden, Polak

Deeg: 
Korstdeeg

Werkwijze vulling:
Snijd de groente en fruit aan in een pan met wat 
boter of olie. 
Meng de Instant ragoutmix met water en klop 
glad met een garde, voeg de geraspte kaas en 
Smaakmix kaas en Provençaalse kruiden  toe en 
als laatst de aangefruite groenten.

Rol het korstdeeg uit op 1,75 mm dikte en steek 
hier rondjes uit van 10 cm Ø. Spuit hier een bol 
vulling op, maak de korst licht vochtig en vouw 
dubbel. Zet de beignets op de bakplaat, bestrijk 
met ei en bestrooi met kaas of sesamzaad. 
Laat de beignets  zeker een uur rusten voor het 
bakken, bakken met de schuif open.

Hartige 
beignets

BAKTIJD
CA. 25 MIN

BAKTEMP.
220°C

120
stuks
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Ingrediënten:
 5.000 gram Bak Speciaal Havergoud 50%
 5.000 gram Tarwebloem 50% 
 1.000  gram  Zonnebloempitten 10%
 400 gram Bio Desemcultuur 4%
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande  
6.400 gram Water  64%

Decoratie:
Bak Speciaal Havervlokken

Werkwijze:
Bak Speciaal Havergoud en Zonnebloempitten 
met hoeveelheid water (54%) mengen. Daarna 
10 minuten laten weken. De overige grondstoffen 
toevoegen, inclusief het restant water (10%) en 
ca. 5 minuten langzaam en ca. 7 minuten snel 
met de spiraalkneder tot een deeg kneden met de 
gewenste deegtemperatuur van 27 °C. De overige 
grondstoffen toevoegen inclusief het restant water 
(10%) en ca. 5 minuten langzaam en ca. 7 minuten 
snel met de spiraalkneder tot een deeg kneden.                                                                                                                                
Weeg het deeg hierna af op 440 gram en geef het 
deeg een voorrijs van 60 minuten. 
Hierna opmaken en decoreren met Bak Speciaal 
Havervlokken en op bakplaten zetten of in 
bakvormen leggen.  Geef het deeg een narijs van 
ca. 70 minuten en bak.

Havergoud 39
stuks

BAKTIJD
CA. 30-35 MIN

BAKTEMP.
240°C

ca.
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Ingrediënten: 
 5.000 gram Bak Speciaal Maïsano 50%
 5.000 gram Bloem 50%
 2.000  gram  Boter 20%
 500 gram Eieren 5%
 300 gram Bio Desemcultuur 3%
 150 gram  Zout 1,5% 
 3.000 gram Water 30%

Maïsano cracker 780
stuks

ca.

BAKTIJD
CA. 40-45 MIN

BAKTEMP.
180°C
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Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten ca. 6 minuten in de 1e versnelling en ca. 
4 minuten in de 2e versnelling tot een deeg met een gewenste 
deegtemperatuur van 27°C. Het deeg in 4 stukken verdelen en 
dit in een vierkant vouwen en laten rusten onder plastic. Geef 
het deeg een voorrijs van 40 minuten. Daarna de deegstukken 
uitrollen op ca. 2,25 mm en op platen met siliconenpapier 
leggen. Met ei en water bestrijken en decoreren met  

Bak Speciaal Deco Maïs of Bak Speciaal Deco Mistura of met 
een mengsel van kaas en pompoenpitten. Daarna snijden naar 
gewenst model (bijvoorbeeld  8 x 11 cm).                                                                                            
Geef het deeg een narijs van ca. 40 minuten en bak op 180°C 
aflopend naar 150°C.                                                                                                                             
Baktijd ca. 40-45 minuten waarvan 25 minuten met de schuif 
dicht en 20 minuten met de schuif open.
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Ingrediënten:
 10.000 gram Bak Speciaal Honing Spelt 100%
 800 gram Bio Desemcultuur 8%
 300  gram Bak Speciaal Free 3%
 200 gram  Bak Speciaal Zeezout 2%
    du Guérande  
 5.700 gram Water 57%         

Ingrediënten vulling:  
 3.000 gram Bak Speciaal gesneden  30%
   dadels  
 4.000 gram Rozijnen 40%
 2.000 gram Gebroken walnoten 20%

Decoratie:
Bak Speciaal Deco Mistura  
     
 

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten inclusief de vulling 
ca. 6 minuten in de 1e versnelling en ca. 5 
minuten in de 2e versnelling tot een deeg met 
een gewenste deegtemperatuur van 27°C.                                                                                                                       
Geef het deeg een voorrijs van 30 minuten. 
Daarna afwegen op 2.100 gram (70 gram 
per broodje). De deegstukken verdelen 
met een verdeel/opbolmachine of tot een 
puntje vormen. Daarna decoreren met Bak 
Speciaal Deco Mistura en op geperforeerde 
bakplaten leggen en in de narijskast plaatsen.                                                                                                                                        
Geef het deeg een narijs van ca. 75 minuten.                                                                                                      
Plaats het in de oven op 230°C inschieten, stomen 
en de temperatuur terugbrengen naar 200°C.  
Baktijd ca. 15 minuten.

Honing Spelt 
turfjes 

BAKTIJD
CA. 15 MIN

BAKTEMP.
230°C

370
stuks

ca. 
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Ingrediënten:
 3.000 gram Bak Speciaal Pure Pumpkin 30%
 7.000 gram Tarwebloem 70%
 400 gram Bio Desemcultuur 4%
 300 gram Bak Speciaal Free 3%                                                        
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande  
 5.600 gram Water 56%

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten ca. 6 minuten in de 1e 

versnelling en ca. 6 minuten in de 2e versnelling tot 
een deeg met de gewenste deegtemperatuur van 
27°C.                                                                                                                       
Weeg het deeg hierna af op 2.100 gram (70 gram per 
broodje) en geef het deeg een bolrijs van 30 minuten. 
Hierna persen en alleen verdelen met de verdeel/
opbolmachine en decoreren met pompoenpitten. 
Daarna op bakplaten zetten en in de narijskast 
plaatsen. Geef het deeg een narijs van circa 70-80 
minuten.                                                                                                                                         
Plaats het brood in de inschietoven op 240°C, licht 
stomen en bakken op 230°C. In een rotatieoven op 
220°C inschieten, licht stomen en bakken op 200-
210°C. Baktijd ca. 18 minuten waarvan de laatste 3 
minuten met de schuif open.

Pure 
pumpkin  

235
stuks

BAKTIJD
CA. 18 MIN

BAKTEMP.
230°C

ca.
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Ingrediënten: 
 2.500 gram Deeg&Aar Foccacia  25%                                          
 7.500  gram  Tarwebloem 75%
 500  gram Olijfolie 5%
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande 
 350 gram Gist* 3,5%
 7.500 gram Water  75%

     

    
 

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten ca. 5 minuten in de 1e versnelling 
en ca. 6 minuten in de 2e versnelling. Blijf draaien tot het 
deeg droog is met een gewenste deegtemperatuur van  
26°C.                                                                                                                       
Daarna 1.900 gram afwegen voor een plaat van 60 x 40 
cm of 100 gram voor in de focaccia pannetjes.                         

Verwerking: 
Direct opmaken tot een lang deegstuk of opbollen en 
daarna gelijk invriezen. Als het deegstuk goed ingevroren 
is dan verpakken en bewaren in bijvoorbeeld plastic.           
Het deeg 24 uur voor gebruik uit de vriezer halen en 
wegzetten in een, met olijfolie geoliede, bak of in 
focaccia pannetjes en in een koelkast van 6°C plaatsen.                                                                                         
Na 24 uur in de koeling als volgt verwerken: platen goed 
invetten met ruim olijfolie en deegstukken voorzichtig met 
de hand verdelen over de plaat. Dan aan de bovenkant, 
met ruim in olijfolie gedoopte vingertoppen, indrukken. 
Wat zeezout en rozemarijn erover strooien en afbakken 
op 260°C en iets stomen. Baktijd ca. 12-14 minuten.

*Als er gekozen wordt om het deeg niet in te vriezen 
maar gelijk in de koeling te plaatsen, adviseren we om 
2,5% gist toe te voegen.

BAKTIJD
12-14 MIN

BAKTEMP.
260°C

Focaccia 180
stuks
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Ingrediënten:
 5.000 gram Bak Speciaal Douceur 50%
 10.000 gram Bloem 100%
 150  gram Zout 1,5%
 600 gram Gist 6%
 6.400 gram Water  64%

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten in ca. 4 minuten 
in de 1e versnelling en ca. 6 minuten in de 
2e versnelling. Kneed het deeg goed af. De 
gewenste deegtemperatuur is 25-26°C.                                                                                                                       
Daarna afwegen op 100 gram en het deeg een 
bolrijs geven van 5 minuten. De deegstukken 
verdelen en opbollen, op ingevette bakplaten 
zetten, met ei afstrijken en in de narijskast 
plaatsen.  Geef het deeg een narijs van ca. 70 
minuten en bak. 

Brioche-
hamburger 
bol  

BAKTIJD
CA. 9-10 MIN

BAKTEMP.
240°C

220
stuks

ca. 
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Ingrediënten:
 4.000 gram Bak Speciaal Bellavita 40%
 6.000 gram Tarwebloem 60%
 3.000 gram Bak Speciaal Suprême  30%
   Melange 
 500 gram Bio Desemcultuur 5%
 300  gram Bak Speciaal Free 3%                                                        
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande 
 5.800 gram Water  58%

Decoratie:
Bak Speciaal Deco Mistura

   
Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten in ca. 8 minuten in de 1e 
versnelling en ca. 6 minuten in de 2e versnelling tot 
een deeg met een gewenste deegtemperatuur van 
27°C.                                                                                                                       
Geef het deeg een bol/puntrijs van 30 minuten. 
Daarna afwegen op 2.100 gram (70 gram per 
broodje). De deegstukken opbollen/verdelen en 
decoreren met Bak Speciaal Deco Mistura. Geef 
het deeg een narijs van ca. 60 minuten. Daarna 
eventueel voor het bakken insnijden. Plaats de 
broodjes in de oven op 230°C aflopend, licht 
stomen. Baktijd ca. 18-20°C minuten. De laatste  5 
minuten met de schuif geopend.

Suprêmpjes 
275
stuks

BAKTIJD
CA. 18 MIN

BAKTEMP.
230°C

ca.
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Ingrediënten deeg:
 4.000 gram Bak Speciaal Maïsano 40%
 6.000 gram Tarwebloem 60%
 500 gram Bio Desemcultuur 5%
 200  gram Bak Speciaal Free 2%                                                        
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande 
 4.500 gram Water  45%
                                                                                                 
Ingrediënten vulling:  
 3.000 gram Bak Speciaal Cranberry’s 30%
 500 gram Bak Speciaal Sinaasappelstukjes 5%

Decoratie:
Bak Speciaal Deco Maïs 

Werkwijze:
Kneed de ingrediënten voor het deeg ca. 6 minuten in de 
1e versnelling en ca. 6 minuten in de 2e versnelling. Aan 
het einde van de kneedtijd de vulling erdoor draaien. De 
gewenste deegtemperatuur is 27°C.   
Leg het deeg in deegbakken en geef het  een voorrijs 
van 45 minuten. Daarna afwegen op 500 gram en de 
deegstukken opbollen, decoreren met Bak Speciaal Deco 
Maïs en op geperforeerde bakplaten plaatsen.  
Geef het deeg een narijs van ca. 60 minuten en snijd de 
broden in voor het bakken.                                                                                                  
Plaats het brood in de oven op 230°C, licht stomen. (Let 
op: Bak Speciaal Maïsano kleurt snel). Baktijd ca. 40 
minuten waarvan de laatste 5 minuten met de schuif 
geopend.

BAKTIJD
CA. 40 MIN

BAKTEMP.
230°C

Sunshine 40
stuks

ca.
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Ingrediënten: 
 400 gram Bak Speciaal Spelt Pops  
 200  gram Notenmix
 150 gram  Pompoenpitten                                                                                                                        
 100 gram Sesamzaad
                                                                                                                                                                              
De massa 15 minuten roosteren in een oven op 150°C. 
Deze geroosterde producten warm toevoegen aan de rest 
van het recept.                                                                                                                                                  

         
 150 gram Cuba Honing
 175 gram Roomboter
 250 gram Stroop confiseurs
 100 gram  Castor Melis                                                                                                                                              
Deze massa doorkoken!                                                                                                                                                
 300 gram     Bak Speciaal Multi Fruit Speciaal
  200 gram     Bak Speciaal Cranberry’s 

Spelt bars  48
stuks
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Werkwijze:
De eerste groep ingrediënten licht branden in de oven. De tweede groep ingrediënten 
doorkoken en hieraan de eerste groep en de Bak Speciaal Multi Fruit Speciaal en 
de Bak Speciaal Cranberry’s toevoegen. De totale massa op een ingevette bakplaat 
van 60x40 cm met opstaande randen storten. De massa, eventueel met een rolstok, 
direct heel goed vastrollen. Plaats de bakplaat in de oven op 150°C. Baktijd ca. 15 
minuten. Na het bakken de massa laten afkoelen en met een gekarteld mes in het 
gewenste formaat snijden.
Tip: Eventueel 150 gram gezouten pinda’s toevoegen.

BAKTIJD
CA. 15 MIN

BAKTEMP.
150°C

... verantwoord genieten!
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Ingrediënten:
 5.000 gram Bak Speciaal Crusta 50%
 5.000 gram Tarwebloem 50%
 300 gram Bio Desemcultuur 3%
 150 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,5%
   du Guérande  
 5.800 gram Water 58%

Decoratie:
Bak Speciaal Deco Mistura

Werkwijze:
Kneed alle grondstoffen in ca. 8 minuten in de 1e 
versnelling en ca. 5 minuten in de 2e versnelling tot 
een deeg met een gewenste deegtemperatuur van 
27°C.                                                                                                                       
Weeg het deeg af op 450 of 900 gram en geef het 
deeg een voorrijs van 90 minuten.
Hierna opmaken als vloerbrood of als busbrood, 
vochtig maken en decoreren met Bak Speciaal 
Deco Mistura en op geperforeerde bakplaten of in 
blikken leggen.
Geef het deeg een narijs van circa 70-75 minuten. 
Bak het brood op 250°C aflopend, licht stomen. 
Baktijd ca. 35 minuten (450 gram) en 45 minuten 
(900 gram).

Crusta 35
stuks

BAKTIJD
GROOT 45 MIN
KLEIN 35 MIN

BAKTEMP.
250°C

ca.
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Ingrediënten: 
 3.000 gram Bak Speciaal Provencal 30%
 7.000 gram Tarwebloem 70%
 3.000  gram  Bak Speciaal Roggemelange 30%
 300 gram Bio Desemcultuur 3%
 200  gram Bak Speciaal Free 2%
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande  
 6.000 gram Water 60%

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten ca. 6 minuten in de 1e 
versnelling en ca. 6 minuten in de 2e versnelling tot 
een deeg met de gewenste deegtemperatuur van 27°C.                                                                                                                       
Weeg het deeg hierna af op 500 gram en geef het deeg 
een voorrijs van 90 minuten.                                     
Hierna opbollen en in, met roggebloem bestoven, 
mandjes leggen (met de sluiting naar beneden) of op 
geperforeerde bakplaten plaatsen en decoreren met 
roggebloem. Voor het bakken uit de mandjes lossen of 
insnijden.                                                                                                                                       
Geef het deeg een narijs van circa 60 minuten. Bakken 
op 240°C aflopend en licht stomen. Baktijd ca. 40-45 
minuten waarvan de laatste 7 minuten met de schuif 
open.

BAKTIJD
40-45 MIN

BAKTEMP.
240°C

Veluws 
desem 

38
stuks

ca.
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Ingrediënten:
 10.000 gram Bak Speciaal Spelt Donker 100%
 400 gram Bio Desemcultuur 4%
 180 gram  Bak Speciaal Zeezout  1,8%
   du Guérande  
 6.000 gram Water  60%

Decoratie:
Bak Speciaal Speltvlokken

Werkwijze:
Kneed alle ingrediënten ca. 7 minuten in de 1e 
versnelling en ca. 4-5 minuten in de 2e versnelling 
tot een deeg met een gewenste deegtemperatuur 
van 27°C.
Weeg het deeg af op 500 gram en geef het deeg 
een voorrijs van 60 minuten.
Hierna opmaken, vochtig maken en decoreren met 
Bak Speciaal Speltvlokken en op geperforeerde 
bakplaten leggen of op een inschietapparaat 
zetten. Geef het deeg een narijs van ca. 60 minuten.        
Bak het brood op 250°C aflopend, licht stomen. 
Baktijd ca. 45 minuten. 

Spelt 
donker   

32
stuks

BAKTIJD
CA. 45 MIN

BAKTEMP.
250°C

ca.
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Help een handje
mee aan een

wereld
zonder honger

Help een handje
mee aan een

wereld
zonder honger
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Nadat De Wereldbol op de bakkersdagen in Gorinchem officieel 
is geintroduceerd, zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan 
naar partners om juiste invulling te kunnen geven aan hun 
ambitie. Dat is significant bij te dragen aan het beëindigen van 
structurele hongersnood in de wereld per 2030. 

We zijn er supertrots op dat Royal Steensma daarin het 
voortouw heeft genomen. Zij zullen de bakmix vanaf september 
2019 gaan produceren, en verkopen en distribueren binnen het 
bakkerij kanaal in Nederland. 

Het idee van De Wereldbol is afkomstig van Kees Klomp, 
prominent voorvechter en pleitbezorger van de Betekenis 
Economie. Het unieke brood is ontwikkeld in de Driekant 
bakkerij in Zutphen door bakkers Henk Smit en Piet Smit. Echte 
broodspecialisten uit een familie waar het bakkersambacht al 
meer dan 100 jaar met passie wordt uitgevoerd. 

Wil jij meehelpen en aan de basis staan van een maat schappelijke 
ommekeer? 
Het verkoopteam van Royal Steensma maakt graag een afspraak 
met je om meer te vertellen en vragen te beantwoorden. Als je 
meedoet, zorgen zij voor de receptuur, de baxmix, ouwels en 
divers promotiemateriaal. 

Royal Steensma en 
De Wereldbol slaan 
de handen inéén !  

De Wereldbol – broodnodig tegen honger
Miljoenen mensen wereldwijd hebben 
honger en dat is in deze tijd onaanvaardbaar. 
Daarom hebben wij De Wereldbol ontwikkeld. 
Een brood met een unieke receptuur en 
smaak. Brood met een boodschap. Want wie 
een Wereldbol bakt en verkoopt, helpt mee 
om honger de wereld uit te krijgen. 

Dit realiseren wij in nauwe samenwerking 
met The Hunger Project. Een internationale 
organisatie die zich inzet tegen honger. 
Met als doel om in 2030 de honger de 
wereld uit te hebben. De Wereldbol doet 
daaraan een substantiële bijdrage. Per 
verkochte Wereldbol dragen wij 0,30€ af 
aan The Hunger Project. En zij stimuleren 
hier direct de zelfredzaamheid mee van 
mensen in hongergebieden. De ouwel op 
De Wereldbollen geeft  de echtheid aan 
en garandeert de afdracht aan The Hunger 
Project. Met iedere hap van De Wereldbol 
komt zo een hongervrije wereld dichterbij. 

EXTRA/ALGEMENE INFO:
De Wereldbol – broodnodig tegen honger
De Wereldbol is een brood met een boodschap. Wie een Wereldbol koopt, helpt mee een einde te maken aan chronische 
honger.

Wat is De Wereldbol? 
De Wereldbol is een ambachtelijk desembrood met speciale ingrediënten waardoor het een licht groenig uiterlijk, een 
unieke barmhartige smaak én een hoge voedzaamheid heeft. De basis van De Wereldbol is pure eenvoud gekoppeld 
aan een zeer bijzondere mix van kruiden en groenten-eiwitten. De ingrediënten zijn: tarwebloem, natuurdesem, 
groente-eiwitpoeder (alfalfa), zonnebloempitten, roggebloem, rozemarijn, basilicum en oregano. Je eet hem bij de 
borrel, het diner of heerlijk belegd tijdens ontbijt of lunch. 

The Hunger Project 
Per verkochte Wereldbol wordt €0,30 afgedragen aan The Hunger Project. Zij stimuleren hier direct de zelfredzaamheid 
mee van mensen in hongergebieden. De ouwel op De Wereldbollen geeft  de echtheid aan en garandeert de afdracht 
aan The Hunger Project. Met iedere hap van De Wereldbol komt zo een hongervrije wereld dichterbij.
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Royal Steensma

Hoofdkantoor
Galvanistraat 1, 8912 AX Leeuwarden
Postbus 351, 8901 BD Leeuwarden

Oostelijke Industrieweg 2, 8801 JW Franeker
Postbus 515, 8800 AM Franeker

Industrieweg 14, 3133 EE Vlaardingen
Postbus 22, 3130 AA Vlaardingen

Einsteinweg 12, 6662 PW Elst

Tel. 088 16 32 000
Fax. 088 16 32 002

info@steensma.com
www.steensma.com


