
  
Gezuurd & ongezuurd. 

 
Je kunt je nu afvragen wat gezuurd of ongezuurd nu eigenlijk inhoudt. Kortweg kun je het als volgt 
zeggen:  

 Gezuurd = brood en gebak waarin wél gist of een ander rijsmiddel gebruikt is. 

 Ongezuurd = brood of gebak zónder gist of rijsmiddelen. 

Bij het feest van de ongezuurd broden wordt dus een week lang géén brood of gebak 
gegeten waaraan gist of rijsmiddelen zijn toegevoegd. Maar omdat je in de Bijbel leest 
dat alle gist en zuurdesem ook uit het huis werd verwijderd, zou je kunnen concluderen 
dat je eigenlijk beter niks met gist kunt eten! Gist is de verzamelnaam voor honderden soorten 
eencellige schimmels. Het behoort tot de splijtzwammen. Gist is in staat om suiker om te zetten 
(=stofwisselingsproces) in alcohol of koolzuur (=kooldioxide (CO2). Dit kan zowel met als zonder 
zuurstof plaatsvinden.  

In het geval van brood of gebak, zorgt gist ervoor dat het deeg luchtiger wordt. Er ontstaat dan m.n. 
koolzuurvorming in het deeg, waardoor het rijst. Ook wordt de smaak van het deeg door de gist 
verbeterd. Er ontstaat een kleine hoeveelheid alcohol in het deeg, maar deze verdwijnt bij het bakken 
van het brood/ gebak. Het gistingsproces wordt ook wel fermenteren genoemd. (Echter voor 
fermenteren kunnen ook bacteriën of enzymen gebruikt worden). Gisten of fermenteren is een 
tijdrovend proces.  

Gist is tegenwoordig zowel in verse als gedroogde vorm verkrijgbaar of wordt verwerkt als 
gistextract. Dit wordt bijvoorbeeld in kant-en-klare sausjes en jus-tjes nog wel eens gebruikt, om de 
saus wat luchtiger te maken. Of in bijvoorbeeld paneermeel. Behalve gist, worden in het tegenwoordige 
kant-en-klare supermarkt ook rijsmiddelen gebruikt. Denk aan koek, brood, beschuit, crackers, taart, 
cake etc.  

Rijsmiddelen worden meestal aangegeven met een E-nummer. Veelgebruikt zijn E450 (difosfaten) 
en E500 (natriumcarbonaten), maar ook andere E-nummers kunnen als rijsmiddel worden gebruikt. 
Dit staat dan wel op de verpakking aangegeven als 'rijsmiddelen'. Ook in kant-en-klare bakmixen 
zitten rijsmiddelen. Denk aan broodmix, pannenkoekenmix, cakemeel, zelfrijzend bakmeel, etc. Verder 
zijn er nog rijsmiddelen op de markt als 'bakpoeder', 'wijnsteenzuurbakpoeder', 'baksoda' etc. Deze 
worden dan zelf aan bijv. bloem toegevoegd om te bakken.  

Zuurdesem is zuurdeeg wat veel gebruikt wordt bij het bakken van brood (= dus gezuurd brood). In 
het moderne broodmachine tijdperk gebruikt men meestal gedroogde gist. Vroeger gebruikte men 
echter meestal zuurdeeg. Dit is een basisdeeg waarvan je steeds een beetje bewaart om nieuw deeg mee 
te maken. Het hele proces is een tijdrovende bezigheid.  

Ongezuurd brood is dus eigenlijk 'ongerezen' oftewel 'snel-klaar' brood.  

 
 
 
 

Yachad (= samen) is de Gkv_ organisatie die ontstaan is in 2010 door de samenvoeging van st. 
Stevaj en de Bat Tsion commissie te Ommen, die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van twee 
dingen bewust wil maken: 
1. Dat het Joodse volk voor God belangrijk is – en dus ook voor de kerken. 
2. Dat God de redding van de Joden op het oog heeft. Daarvoor wil hij ons als gelovigen gebruiken. 

 

 


