
 
We willen dit jaar afsluiten met een speciale post. Na meer dan 12 publicaties waar de uitwerking 
van Healthy Bread with Sourdough is verdedigd, waar verschillende standpunten zijn gedeeld, 
altijd met de steun van wetenschappelijke argumenten en het parafraseren van grote en 
gerenommeerde wetenschappers. Richemont verdedigt en ondersteunt het maken van brood met 
Zuurdesem als een verbintenis om Gezond Brood en de consument te verdedigen. Daarom 
wilden we dit jaar afsluiten met dit interview met zo'n bijzonder en geliefd personage als Karl De 
Smedt. 
Karl De Smedt, die zichzelf "De zuurdesembibliothecaris" noemt. De directeur van de Weinheim 
Bread Academy, Bernd Kütscher, noemt hem de "Guru of Sourdough". Guru is een woord dat uit 
het Sanskriet komt en betekent: "persoon die licht brengt, die duisternis verwijdert." Het is 
duidelijk dat iemand een Guru wordt genoemd, het betekent dat ze enorme kennis hebben op dit 
gebied. Vandaar onze interesse in dit interview met Karl, laten we eens kijken waarom ze hem zo 
noemen. 

 

Karl, vertel ons eens wat over je carrièrepad. Hoe ben je de Zuurdesem 
Bibliothecaris geworden? 
Karl: Op tienjarige leeftijd wist ik al dat ik banketbakker wilde worden. In België kon je een 6-jarig 
programma volgen om pâtissier, bakkerij, chocolatier, ijs- en snoepmaker te worden. De eerste 
twee jaar werd het zelfs gecombineerd met kook- en slagerijlessen. Na mijn opleiding heb ik 6 
jaar in een Patisserie in Brussel gewerkt. Ik had de kans om deze banketbakkerij te kopen, maar 
mijn vrouw wilde niet dat ik dat avontuur zou volgen. Toen besloot ik voor Puratos te gaan 
werken als demonstrant. Dat was in 1994. 

Ik begon in het lab als testbakker. Dat was het moment dat ik zuurdesem ontdekte. Het was er 
een die in 1989 door een collega uit San Francisco werd teruggebracht. Na 1,5 jaar proef bakken 
werd ik demonstrator, eerst voor de Belgische markt later kwam ik bij het internationale team. 
Een meelallergie deed me van activiteiten veranderen. Ik begon theoretische trainingen te geven 
aan de verkoop- en technische teams van Puratos. In 2008 kreeg ik de kans om de leiding te 
krijgen over wat we nu "The Center for Bread Flavour" noemen. Dat is een plek waar bakkerijen 
van over de hele wereld, kleine en grote, ons bezoeken om meer te weten te komen over 
zuurdesemfermentatie. Dit is ook de plek waar we in 2013 's werelds eerste en enige 
"zuurdesembibliotheek" openden. 
Zoals je kunt zien, is mijn werkleven een keten van toevalligheden en gebeurtenissen geweest 
die zich hebben voorgedaan. 

Wat zijn je taken als "Zuurdesembibliothecaris"? 
Karl: Voornamelijk om elk type vragen te beantwoorden die naar ons toe komen over zuurdesem. 
Ik ben de go-to persoon geworden voor het vinden van antwoorden op veel van die vragen in de 
afgelopen 7 jaar. Daarom noemt de directeur van de Weinheim Academy me de Guru of 
sourdough. 
En dan natuurlijk op zoek naar en het verzamelen van verschillende soorten zuurdesem om de 
biodiversiteit in onze zuurdesembibliotheek te behouden. 
Ik woon ook conferenties, congressen, topontmoetingen of wedstrijden bij waar ik soms gevraagd 
word om lid te worden van de jury. Ik blijf "masterclasses" geven in trainingscentra in de VS of 
Singapore en natuurlijk ben ik nog steeds betrokken bij het opleiden van klanten en medewerkers 
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binnen Puratos. Af en toe word ik gebeld door journalisten en word ik gevraagd om bij te dragen 
aan hun artikelen. Momenteel neem ik vanwege de COVID-situatie deel aan live interventies of 
webinars via "zoom" of andere streaming applicaties. 

 

Hoeveel verschillende soorten zuurdesem heb je in de bibliotheek en wat doe 
je ermee? 
Karl: In de bibliotheek hebben we fysiek 130 soorten zuurdesem uit 25 landen. Het duurt meestal 
ongeveer 3 maanden, op de universiteit om elke zuurdesem te analyseren die bij de bibliotheek 
aankomt. Maar in de toekomst zal het minder tijd kosten. Het gaat erom van elk van hen te leren 
en de kennis te delen. 

 

Zuurdesems verschillen in bacteriën. Wat veroorzaakt dat? Is er een directe 
relatie met de lokale grond (granen) en water? 
Karl: In de bibliotheek hebben we verschillende soorten zuurdesem uit hetzelfde land, maar 
alleen omdat ze uit hetzelfde land komen, betekent niet dat ze hetzelfde zijn. In feite zijn geen 
twee Zuurdesems hetzelfde. Het veld waar het meel vandaan komt, geeft ze verschillende 
kenmerken. Als de zuurdesem meer of minder water heeft, zal de zuurdesem consistenter of 
loopser zijn. Als de bakkerij waar het is gemaakt besmet is met gist, heeft dit natuurlijk allemaal 
invloed op de vraag of de ene zuurdesem anders kan zijn dan de andere. Er zijn bakkers die de 
zuurdesem één keer per dag verversen, er zijn anderen die het twee of zelfs drie keer per dag 
opfrissen. Van wat we tot nu toe weten kunnen we zeggen dat elke zuurdesem uniek is. 
Afhankelijk van de ingrediënten, de locatie waar het wordt gemaakt, het klimaat, de bakker en 
hoe het wordt onderhouden. 

 

Er zijn nog steeds bakkers die geen brood maken van zuurdesem. Wat zou je 
tegen ze zeggen? 
Karl: Als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt, waren de Romeinen al aan het 
fermenteren. Hele rijken werden gebouwd op basis van brood. De soldaten werden betaald met 
brood. Brood is de afgelopen 5.000 jaar altijd een hoofdvoedsel geweest en zal dat de komende 
5.000 jaar blijven. Fermentatie is niets nieuws. Maar met industrialisatie ging het verloren. 
Bakscholen leren vandaag de dag nog steeds hoe ze het maximale volume brood in de kortste 
tijd kunnen maken. Het probleem is dat het menselijk lichaam, in tegenstelling tot dieren zoals 
koeien of geiten, geen granen kan verteren. We moeten voedsel eten dat al gefermenteerd is, 
omdat dat een deel van de spijsvertering vervangt. 

Het mooie van fermentatie is dat in de bakkerijwereld de bakker uiteindelijk een dagelijkse 
gistingsspecialist wordt, terwijl bij het maken van bier of wijn het slechts één keer per jaar of 
meerdere keren per jaar wordt gefermenteerde. Het hoogste fermentatieniveau bevindt zich in 
het domein van het behoud van de zuurdesem. 

Fermentatie was misschien een grotere ontdekking dan vuur. 

door David Rains Wallace 

Dus, vanuit uw oogpunt, wat ontbreekt er in de wereld van bakkerij voor 
bakkers om een even hoge erkenning te bereiken als koks in de wereld van het 
koken? 
Karl: Een chef-kok in de keuken beperkt zich niet. Terwijl we in de bakkerij terugkijken om te zien 
hoe brood werd gemaakt, is het handhaven van traditie een goede zaak, maar vanuit mijn 
oogpunt onze grootste barrière. We moeten leren van het verleden, om de goede of juiste 
beslissingen voor de toekomst te nemen. We hebben mensen nodig die gekke dingen willen 
doen, willen experimenteren met technieken zoals Ferran Adriá, en vele anderen hebben gedaan 
in de culinaire wereld. 
We hebben een evolutie nodig binnen de bakkerij en verliezen de angst om te innoveren. 
Werken voor een groter bedrijf als Puratos, waar de impact op de bakkerijwereld groot is, maakt 
het makkelijker om veranderingen aan te brengen. Door zuurdesembrood te promoten, en het 



gezondere aspect ervan over de hele wereld, verandert het algehele beeld van brood op een 
positieve manier. Alle bakkers zullen hiervan profiteren. Getuige zijn van die verandering maakt 
me ongelooflijk gelukkig. 

 

We willen Karl De Smedt nogmaals bedanken voor zijn tijd en voor het delen van zijn kennis met 
ons. Karl heeft een Facebook- en Instagram-account 
@the_sourdough_librerian, www.questforsourdough.com evenals een website waar hij 
consequent nieuws plaatst over de Zuurdesembibliotheek en de zuurdesems die ze verwerven 
en het onderzoek dat ze uitvoeren. De website staat open voor alle bakkers en banketbakkers in 
de wereld die hun Zuurdesem en zijn kenmerken willen opnemen, meer dan 1.300 hebben het al 
opgenomen. We nodigen u uit om de uwe toe te voegen en we raden u aan deze prachtige 
passie voor brood te volgen. 
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