
Taarten en broden tussen de boeken. 

Heel Middelstum bakt gezond. 

De bibliotheek in Middelstum was zaterdag het terrein voor een grote groep amateurkoks. In het kader 

van de kookboeken 7-daagse van het CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) had de 

bibliotheek een bakwedstrijd uitgeschreven waar iedereen uit Middelstum en omgeving aan mocht 

deelnemen. Het deelnemersveld viel beslist niet tegen voor een eerste keer. 12 deelnemers deden aan 

de wedstrijd mee zaterdag. 

 

De opdracht voor de deelnemers was om een zelfgemaakte taart of brood te maken. Voorwaarde was dat 

er geen gebruik mocht worden gemaakt van baksels uit een pakje. Puur natuur dat was de opdracht, een 

opdracht waarin vele inwoners lieten zien dat ze wat in hun mars hadden op bakgebied. 

 

Alle ingeleverde baksels werd door een vakkundige jury, bestaande uit Birgit Flüg van Kok aan Huis en 

bakker Deborah van Straalen beoordeeld. Ook werd er door het publiek een winnaar aangewezen die de 



publieksprijs won. 

 

De 1e prijs ging naar Mevr. Martha Littel met een overheerlijk Herfstvlaai (mevr Littel ontving het Boek 

Home Baked van Yvette van Boven). 

De aanmoedigingsprijs ging 2 keer naar Femke Mossel met een lekkere cake die er prachtig uitzag (zij 

ontving een schort van het CPNB). 

Dan de publieksprijs, die ging ook naar Femke Mossel (er waren 2 met een gelijk aantal stemmen) en er 

ging ook een schort naar Hanneke Rooda, haar inzending was een Aardbeien slof, deze zag er fraai uit en 

was ook erg lekker. 

 

De organisatie van dit evenement kan terug kijken op een zeer geslaagde ochtend in de bibliotheek van 

Middelstum welke zeker voor herhaling vatbaar is. 

Onze cameraman Gerard van Dijken was aanwezig en maakte een videoverslag van dit evenement (klik 

hieronder op de knop video bekijken) 

 

Tevens werden er een groot aantal foto’s gemaakt welke u kunt zien in het FOTOVERSLAG. 

Bron: Team Middelstum-info (21 november 2017)  Janneke van der Laan 

 

http://www.middelstum.com/Heel%20Middelstum%20Bakt/
https://www.youtube.com/watch?v=mdoqUAsLMYE&t=1s

