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Leefttd: 42jaar
Gehuwd:
metYolande
2 dochters:
i€ntheR Britt
0pleiding:
PIVA
Antwerpen
Adres:N euwstíaat
56,2910
Essen
Íel:03/67706 37
Web:www.bakkeÍilvarthlllo.be

Histofiek
1989: Deopenng var onzeeeÍstewinkelin Esserwaseenoverrornpe
ngt Famie,
vfenden,kennssen,buren...
we overtuigden
iedereen
om bij ons kant te
wofden.
Gelukkig
kregen
westeun
vanonzeoudeís.
Somsíiepenw€ t€tterlijk
narstde oven.Pasnaachtmaanden
engaqeerden
weeenbakke6gast
enons
ee|stewlnkelmeisje.
Zilwerkth er noqÍeeds.
1994r Nevijfjaarmoesten
we hetatetier
veígroten.
We ptaatÍenookextraovens,
diemeteen
rendeerden.
Dewinkewerddubbet
,o qíoot.Ookhetaanbod
ende
kwáliteitstegen.We crcëcrdeneenecht ,vers.imegobt onzeklenten.
2003: Wewafene genijkn et vanp ar oínnoguit t€ bíeidenÀ,4aaÍ
\aemoesten
het
atelier
totáalvefneuwener vergroten
énflinkinveÍerenn machnes.Anders
konden
we nletbeantwoorden
aande dijgende
vraag.Nu,dezeinvesteÍing
kwamgeendagte vÍoeg.WantkortdaaÍnanaÍnen
we bekkerij
Lenaefts
in
Kamthoutoverenopenden
daaronzetweede
winkel.
2008: Wekochtereenbakkerlw
nketin WuuÍwezet.
Ookd e íichttenwein votgens
0nsconceptvan
eenv€rsmaÍkt
arnexbuuítwinket.
we bied€raltesonderéén
dák:onreigenbfood-en bánk€taanbod.
gro€nten
ênffuit, kaascítstaaties
ên steedsmeersoepenen ber€ideschotcls.

2009: D t jaargáatonzevierdewinke n het cenvumvanHoogstfaten
vanstart.
Eovendien
zullen
weeengfoteíe
keuze
vênpatisser
e,pistotets
endrooggebak
Producten[t promotie
aanbieden
in on2ewinkels.
Wt hebbengeen uitgesprokenspecialiteat,máerelk productmoet p€rfect zin.
Het draagttenslotteonzcnaaml
Aanhet eindevanhetIaaroíganÈeren
we
a tjd eendegustatieavord,
samenmeteen
rijnhandelaaí
en eer bloem
st. Voriqjarr
:rokd e 350betalende
klanten.
n deZondagskrart
endeStreekkrart
Ínaken
re tvveeÍnaa
pefjaaronsseizoensassorti
nentbekend.
Eijde ancering
vaneenn eLrw
gebruiken
!rood
\aewe eenseenspaarkaaít,
eenT shirtof eeírgadqet.
Dit jzar staítenwe me! eenmaandelijkse
rleuwsbrief
en we íekennógmeerenergie

Klanten E[ servicc
Rechtstreeks
contactmetde k antenls belangrjk.
Dusorqaniseerik workshops
voorschoolk
ndeíenof gá ik pannenkoeken
bakken
voorv€Í€niqinqen.
Ookdat is vooí mij eenvormvar
Píomotie.
De klantenzijn veeleisender
den vroeger.Dat ir deelsonze
eigenveíantwoordelajkheid.
We verwennen
2e e ke dagvanaf
haf zeven
'sochtends
meteerzeeruitgebreid
assortiÍnent.
PersoncelÉt organisatie
Wehebben
m€erwinkelm€isjes
danvastebakkêÍs.
Dat s loqisch
metonzevi€Ívestiginqen.
Dankzij
onzeinvesteringen
in eenbroodljnen eenpi5toetijn
kunnen
wehetbenodigde
nachtpersoneel
in de handhouden.
lk hebeenva5tekeÍnvanervarervakmensen,
met iederhun
e genslijl en inbíeng.
Zc zijn ve!lcisendvoorelkaar,máerook
voormij.Datwaaídeer
ik erorrn.
Dankzij
dievaÍe keÍnen onzegestrooÍnlijnde
orgarisatie
werperiodes.
kenwest€edsv
otter,zelfstjdensdedrukste
Yolarde
houdteengedetaileerd
dagboek
bij van €lkewinke.Daarn
staandeverkoopscijfers
en randnformatie,
zoals5peciae weekends.
Dathelptomde pfoductie
n te schatten.

Het winkelpersoneel
woídtcontinuopqeleid
ir assoÍt
mentskenni!.Zo klnnenze de klantperfectinlchtenoveÍsmaken
en 5aÍnenste
lingen.In elkewinkestaateenvastebediende,
dat vindenwij belanqrijk.
Verdeííegeende nedewerkers
vakantiedagen
en werktjdenondefing.
Dat scheeltonseen Toekomst?
hooppersonêe
sbeheer.
We wilende zaakvooítzetten
ise.en
en onzewinkes optima
Eer hogekwaiteiten eenn09scherper
Íendement
nasveven
ledeí zÍn job, dat is mijn credo.A s je de bakkerij,
het per- 2ln onzedoelstelingen.
N,'lijn
oudÍe dochters a gebeten
door
soreel,
de adminisÍat
e én het aánkoopbeleid
ailemaal
zelfln debakkersmicíobe.
Zijvolgteenopleidinq
aanÍer Groene
Poort€
handen
neemt,
danhebjegeen
tijdovervoor
hetopbouwen
van in Brugge.
lk hoopdatze aterook n dezaakkomt.
eenwebsite
pfoducten.
of hettest€n
vannieLrwe
Wat betekent Debic voor uw business?
Na twntg jaaÍ wetenwe nLrwe ongeveeÍ
hoe het we*t. Alsje topkwallteit
naíreeft,danmoetje met topmerken
en
I\,letvallenen opstaan,
en door veel leefgedte betaen. topinqrediênten
werken.
Kwalteitbetekent
voofmijzekeíhe
d,
jonqe
Erzoueenopleidinq
op maatmoeten
bestaan
om
starteÍ5 coníantheiden betÍouwbaarheid.
DebicRooín400/oen de
te beqeleiden.
Nu schietde opleiding
te kortin manageÍnent
Roomrjst
zjn betíouwbaÍe
ingrediënten
voormijn patisser
e.
er personeelsbeleid.
lk zou zelf fijst kunnenkok€n,Ínaardan krijqik nooitdie
gebruik
constánte
k!./aliteit
en frissekleuí.DeDebicRoom400/0
ik voora le toêpassinqer.
ik kan100%op dekwaltertrekenen

Hebtu nogtipsvoorjongestarters?
Laatje zeef goedbegeleiden
en ga niet over één nacht ijs.
BarkerzijnnietaltUdde besteÍaadgevers.
Somshebje meeí
aar andere
ondernemersdiele
waarschuwen
vooÍvakuilen.
Bezuinignooit op de kwelitêitvenjcgrondstoffen,
máteriáal
personeel.
pÍoductên
en
Durf onve*ochte
wêg tc aooiên.
lVsschenisdardebêí. ,1ve\reÍirq
op lanqere.T,_n.
Kwaliteitzala tijd bovendrijven.

Algozera
s
4 cm hoogte
vanl6 cmdoorsnede
vooí4 cirkels

Afwerking

Opbouw

op. Begn m€t de chocolsde-0r(!o' Ír de ci (el \ Fnovergel ze neI dÊqrl achr
Eouwde entremets
omgekeerd
vo gensde i ti j l van het hul s.
molssein de Ívs ciíkes. Drukaanmet een aagleamande
- D ecoreer
met
er
sut
af
de
bscut.Vu aar Ínetde abÍikozermousse
gebakken
Tartne Russe.

Am ande l b i s c uLirt
200g
150q
l50 q
40s
Constant
30q DebicI\,lekerijboter
130g €iwt
40q suikeí

Bereiding
schuiÍnig
Kop de eieren,
l50g suikeren het amándelpoeder
en voegde bloemio€.
botereronder
op. M€ngde g€srnolten
40 q sukertot schum ensp:te
Klophetelwltmetderesterende
sfir t i !op eenoa.paal.Zel7 ÍriJlen i. eFaoren
hereíonOe.
van240'C.

Melk c ho c ol a d e m
ous s e
80 g erqeel
65 g s roop
125g mekchoco
ade
q
Room
400/0
450
Debic
3 bladen qeatine

Bereiding
foventot 85'C.
metheteiqeel
in demicfogo
Verwarn
desiroop
gladen merqhet mêtde gesmoLten
mek
Roeíhet Ínengsel
geatlneenÍneigdieeí go€donder.
Smelt
degeweekte
chocolade.
opteÍooÍnonder.
SpateeÍ delichtopqek

Abrikozen
mousse
Eereiding
abnkozenp!r€e
en heteigeetot 85"Cen klopdit
Verwarm
de abrikozenpuree
e geel
ge\,leekte
geatineen foergoedonder.
nadien
koud.
Smelt
de
ltaLaans
schuim
foomonder.
(l deeeiwit/ 2 deensuikef) Spatel
er hetschuim
endelichtopgeklopte
3 b adên gelatne
200q Debc Room40qo
200g
60 g
100g

Tartine
Russe
500g
500g
500g
4g

Debc t',4elkerijboter
Constani Bereiding
koÍten laatm n maal4 uur rustenlr
lVenga le ingrediènten
surker
dekoelkast.
b oem
ln e€noven
7 minuien
Roluit op I mÍnen e9opeenbakpaat.Zet
zoul
van180"C.
Neern
u t deovenensteekonmddelijkuit.

G anac h ev a nm e l k c h o c o lea d
1
1, 5k g

DebicRoom400/0
rnelkchocolade
gele k eurstof

BeÍeiding
melkchocoláde.
Verwarm
deíooínenqietopdegehakte
ínetdek opperofde
m xer.
Emulgeergoed
Voeqdek eurstoftoe.

