
Een plukbrood kan als 
hapje, bij de barbecue, bij 
soep … en is een slimme 
manier om restjes uit de 

koelkast op te werken. 
Kruiden, kazen, restjes 

broodbeleg, fijngesneden 
groentjes … het kan er 

allemaal tussen en  
smaakt heerlijk. 

1 groot ongesneden 
wit rond brood, 250 g 

boerenboter, 3 tenen look,  
1 busseltje pijpajuin,  

6 sneden belegen kaas,  
6 sneden Maredsous kaas, 

peper en zout

Plukbrood met  
lookboter en kaas
Snijd het brood in kleine vierkantjes maar 
laat de korst aan de onderkant aan elkaar. 
Leg de boter even voor gebruik uit de ijskast 
om beter te kunnen mengen. Verwarm de 
oven voor op 200°C. Snipper de pijpajuin 
en pers de look. Stoof deze samen aan en 
vermeng met de boter, peper en zout.  
Smeer of steek in de inkepingen in het brood 
afwisselend kaas en lookboter. Dek de 
bovenzijde af met aluminiumfolie en plaats 
gedurende 20 minuten in de oven. De laatste 
5 minuten het aluminiumfolie verwijderen  
en  de temperatuur verhogen naar 250°C.  
Laat het brood een klein beetje afkoelen. 
Iedereen kan er dan een stukje afplukken.

Voedsel weggooien? Zonde toch!  
is een actie van Landelijke Gilden om bewust en 
creatief met voedsel om te gaan.



Heerlijk met restjes
Met de bedoeling mannen te leren koken startte Lande-
lijke Gilde Lier-Noord, ruim 30 jaar geleden, met kookles-
sen. Bij aanvang waren het vooral basisgerechten, later 
kwamen er regelmatig ook verfijnde gerechten aan bod. 
De leden die aan de kooklessen deelnemen, zijn uitslui-
tend mannen, maar ze worden begeleid door een vrouw.
Bij een van de kooklessen had de groep een gesneden 
brood nodig om bij een gerecht te serveren. Bij de bakker 
gekomen bleek dat zijn snijmachine stuk was en kon hij 
enkel ongesneden brood meegeven. Het zonder machine 
in gelijke sneden snijden was niet zo eenvoudig. Het brood 

in twee richtingen tot enkele centimeters van de 
onderkant in vakjes snijden, was de oplos-

sing. Het plukbrood was geboren.
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