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Kleinste bakkerij van Joure
geopend
Artikel is geplaatst door admin op 07-11-2017 - 08:13

JOURE Bakkerij Lekker Bros heeft zaterdag de deuren geopend. Het is de
kleinste bakkerij van Joure met maar 15 vierkante meter. Tientallen mensen
kwamen langs om de baksels van bakker Gad Bros te proeven. ‘Proof of the
pudding is the eating’, zegt hij.
Het is een bijzondere route die Bros heeft gevolgd. Tot enkele maanden geleden
werkte hij in het bankwezen. Dat heeft hij dertig jaar gedaan totdat hij besloot om
het roer om te gooien. In mei startte hij met de voorbereidingen. De garage werd
verbouwd tot professionele bakkerij. Bros maakt gebruik van biologische – en
streekproducten. Zelf heeft hij vijf kippen waarvan de eieren in de taarten
verdwijnen. De overige eieren koopt hij bij Boer Bart in Rotstergaast. Zijn vrouw
Janet Pasveer levert groente en fruit van haar volkstuin.

Familieberichten
Annie Siems - van der Wijk (Assen)
Gré Botje - Oepkes (Haren )

Bros bakt niet de traditionele Friese producten. ‘Ik wil geen concurrent zijn van
Breimer of Hallema. Ik ben meer een aanvulling op. Want iedereen heeft een recht

Jan Lammers (Assen)

van bestaan. Zeker de hardwerkende bakkers die het oude ambacht uitvoeren.’
Bros maakt geen gebruik van halffabricaten en maakt alles vanaf de basis zelf.

Harm Haiko Buirs (Roswinkel)

‘Veel bakkers maken bijvoorbeeld gebruik van banketbakkersroom poeder’, vertelt

Jan Busker (Musselkanaal)

hij. ‘Dan weet je zeker dat het resultaat altijd hetzelfde is. Met eigengemaakt wijkt
dat af. Soms zit er meer vanille in of zijn de eieren donkerder. Ik vind dat mooier en
spannender om te eten. Dat geldt ook voor chocolade. Dat kun je heel goed zelf
maken. En ik hoop dat mensen mij hierover bevragen. Ik wil graag vertellen over

Geselecteerde uitjes

mijn werkwijze.’

High Tea in museum Joure

Bros noemt zichzelf een genietondersteuner. ‘Ik vind het zo mooi als mensen zo

High Tea inclusief bezoek aan het museum Muse…

kunnen genieten van een bonbon. De term guilty pleasure is dan ook helemaal
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verkeerd. Daar doen we hier niet aan. Geniet er gewoon lekker van!’

Museum Joure, Joure

Underweis mei Sterke Punten

De producten van Gad Bros zijn via zijn website te bestellen: www.lekkerbros.nl.

Jankfoddekoar Tûzen Triennen bestaat twintig ja…

Hij heeft geen winkel aan huis, maar de lekkernijen zijn wel bij hem af te halen of
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worden bezorgd.

Modelautobeurs
Grote modelautobeurs met ruim honderd tafels, v…
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Missa Katharina
Gemengd koor Vivace en harmonieorkest Concor…
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Dé compacte crossover.
De nieuwe Kia Stonic is er al vanaf € 18.995,-.
Doe nu een gratis taxatie op kia.com.
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