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MARLIES WoLTERS 

VAN NINA’S BAKERY
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“Wij doen er vier tot vijf uur over om pitabroodjes te bakken”, vertelt Marlies. Niet dat het bedrijf 

zo traag werkt. Het geeft zijn deeg – zuurdesem – simpelweg veel meer tijd om te rijzen. Dat moet 

ook wel, want productieversnellers en andere toevoegingen, zoals broodverbeteraars, kleurstof-

fen en E-nummers, komen er niet in. “De broodjes blijven bij ons puur natuur.” Eigenlijk zoals ze 

bedoeld zijn dus. 

Van zeer traag tot supersnel

In schril contrast met het lange voortraject staat het bakproces bij Nina’s. “Wij bakken in superhete 

steenovens, op 500 graden. Hierdoor zijn de broodjes in één minuut klaar. En door de enorme hit-

te ontstaat de mooie pocket binnenin het broodje.” Na de productie gaan de pita’s zó de diepvries 

in. “Ze blijven daardoor supervers. Vergelijk dat eens met die witte, droge en harde pitabroodjes 

die al breken als je ze bakt.” 

alle geloven verenigd?

Boeiend achter deze pita’s is het verhaal. De broodjes komen namelijk helemaal uit Israël en 

worden daar al tachtig jaar volgens familierecept gemaakt. “In dit land krijgen ze ook een koosjer-

certificaat. Daarnaast zijn ze halal, omdat we niet met vetten werken.” Goed dus voor onder meer 

Joodse en moslimklanten in de horeca. 

n i e u w  o p  d e  k a a r t

pita
Men neme: standaard brooddeeg, gist, E-nummers, een enorme fabrieksoven en 45  

minuten tijd. Dat is het recept voor een gewoon pitabroodje. Nina’s Bakery heeft een 

heel ander recept. Eentje die vooral een lekkerder en verantwoorder resultaat geeft.  

Europese salesmanager Marlies Wolters deelt het geheim.

MEER PRET
MET
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wordt u ‘r warm of koud van?

De luchtige, zachte pita geeft een smeuïge smaak, heel veel voedingsvezels en nul cholesterolvet-

ten. “onze broodjes zijn bovendien al gebakken en ontdooi je in een half uurtje. of maak ze warm 

in de broodrooster, in de salamander of op grill. Het alternatief: bereid ze met koude vulling, zoals 

een salade of als sandwich.” Vanwege dit gemak vliegen de pita’s ook op muziekfestivals als Low-

lands en Pinkpop over de toonbank. Na gebruik zijn ze – zonder vulling – nog maximaal twee dagen 

op keukentemperatuur te bewaren. “Niet in de koelkast, want dan drogen ze uit!”

broodnodige variatie

Voor wie lekker aan de slag wil, heeft Marlies suggesties. “Doe er eens pulled porc, pulled beef 

of alleen gebakken groenten in. of vervang je hamburgerbun door deze pita en vul hem verder 

met sla en saus. Er valt dan tenminste niets uit!” Voor creatieve cateraars stelt ze de cocktailpita’s 

voor met bijvoorbeeld tapas, een falafelballetje of ander snackje. “En snijd onze ovale pita’s eens 

doormidden. Dan heb je twee kleine ‘tasjes’ om te vullen.” 

VeRVanG 
HAMBuRGERBuN 
    DooR PITA
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n i e u w  o p  d e  k a a r t

 Pitarecept:  
lambburger on a stick

 Neem 250 gram fijngehakt lamsvlees, 1 verkruimelde 

 beschuit en 1 ei. Maak daarmee het gehakt samen 

met de beschuit aan. Snijd dan 1 pitabroodje over 

de lengte door. Voeg 1 theelepel mosterd, halve rode 

peter, verse munt, feta en 2 teentjes gesnipperde 

knoflook toe. Maak af met peper en zout. Rijg daarna 

een half pitabroodje en de verdere ingrediënten om 

en om aan een stokje. Lekker met tzatziki!
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