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Pioniersbrood / Boerbrood resep
In die verlede het ‘n huisvrou gewoonlik ‘n buite-bakoond gebruik om brood en ander gebak vir die
gesin voor te berei. Vandag is ons baie gerieflik en koop sommer klaar verpakte brode by die supermark en bak selde ons eie brood.
Tydens die Groot Trek van 1835-1840 het die Voortrekkers nie dieselfde geriewe gehad wat ons
vandag in ons kombuise het nie. Inteendeel, hulle het nie eers buite-bakoonde of kombuise gehad
nie en moes tydens die trek heeltyd improviseer om kos te maak en brood te bak. Hulle was baie
innoverend en kon van enige iets in hulle omgewing ‘n broodoond praktiseer. Hulle het gereeld
miershope as broodoonde gebruik of dalk ‘n kuil in die rivier of ‘n plek waar ‘n sloot gespoel is.
Eerstens is die deeg aangemaak en geknie. Die deeg is in ‘n groot plat skottel geplaas en toegedraai
met ‘n komders en in die son geplaas sodat die deeg kan rys. Die broodoond area is uitgehol, groot
genoeg vir die hoeveelheid broodpanne. Hulle het vuur binne in die holte gemaak met hout. Die
deeg is weer afgeknie en eweredig verdeel tussen die panne wat met vet gesmeer is. Sodra die
hout uitgebrand is het hulle die kole en as verwyder. Die panne, met die klaar gerysde deeg, is in
die veld-oond geplaas. Die oond is dan geseël met klippe en modder/klei. Die brood het gebak vir
enige iets van 45 minute tot een en ‘n half uur, tot goudbruin en deurgaar.
Bestanddele (genoeg vir een groot brood of 2 kleineres):
Koringmeel / witbroodmeel/ bruinbroodmeel 3,5k gesif
Sout 1,5t (7ml)
Suiker 1,5t (7ml)
Water (louwarm) 2,5k
*Droë gis 2t (10 ml)
Metode:
Voorverhit die oond tot 180 �C. Smeer 2 kleiner broodpanne met van die botter.
Meng al die droë bestanddele en vryf die botter daarby in.
Voeg die water by en meng deeglik totdat die deeg kniebaar is. Knie die deeg vir 5 minute en laat
staan eenkant onder ‘n doek om te rys (ongeveer 30 minute).
Knie die deeg weer af en verdeel eweredig tussen die twee panne. Laat staan weer om te rys (ongeveer 30 minute).
Plaas die deeg in die oond en bak vir ongeveer 1 uur tot effens bruin bo-op.
* In die ou dae was droë gis nie beskikbaar nie, veral op die trekpad, en suurdeeg is self gemaak deur

middel van gegiste mos, fyngedrukte rosyne, gegiste deeg, aartappels, gedroogde hops, of soms ander
inheemse plante met soortgelyke eienskappe. Gis is ‘n lewendige organisme wat met die aanwesigheid
van voeding, die regte tempertuur en vloeistof sal groei. Die gis produseer dan koolsuurgas (CO2). Hierdie
gas tree op as ‘n rysmiddel en veroorsaak dat deeg sal rys. Dit word dan suurdeeg genoem. Hieronder is ‘n
resep wat wys hoe suurdeeg van aartappels gemaak kan word.

Aartappelsuurdeeg
2 middelgrootte aartappels, geskil en gerasper
500ml kokende water
30ml witsuiker
10 ml sout
2 ml aktiewe droë gis in 125ml lou water geweek (in die ou dae is hierdie gebêre vanaf ouer
suurdeeg van vorige brode of suurdeegkoekies)
Plaas die aartappels met kokende water in ‘n glasfles en laat afkoel. Meng die suiker sout en gis en
voeg dit by die aartappels. Skroef die deksel op, sodat ‘n bietjie lug nog kan inkom. Bedek en laat
staan eenkant, 6-8 ure. Suig die vloeistof af, en gebruik soos nodig vir brood bak. Hou die oorblywende vloeistof en gebruik as aktiveerder vir nuwe suurdeeg (kan 8-10 dae gebêre word)
Bronne:
Hartskombuis, Boerekos van die Anglo-Boereoorlog tot vandag. (2016). P 32.
M. van Wyk, P. Barton. (2014). Tradisionele Suid-Afrikaanse kookkuns.
S. van H. Tulleken. (1975) Die Praktiese kookboek vir Suid-Afrika, 2de edisie.
W. Loots. (1973). Broodbak op die outydse manier (1). Tydskrif vir volkskunde en volkstaal 29(4)
oktober 1973, pp 36-38.

Kleiresepte

Maklike soutklei wat gebak en versier kan word
Hierdie klei is maklik om te maak en veilig vir klein kinders (vir in geval hulle daaraan proe). Die klei
ornament word na die tyd gebak en kan versier word met verf en vernis.
Bestanddele:
2k meel				
1k sout				

1 eetlp. olie
¾ k (180ml) water

Metode:
Meng al die bestanddele in ‘n mengbak. Plaas die klei op ‘n plat oppervlak en knie die klei baie
goed. Hoe meer jy die klei knie en brei hoe beter sal die tekstuur wees. Rol ‘n balletjie klei en as dit
nie kraak nie is dit reg. Hierdie klei kan gekleur word met voedselkleursel of speserye.
Maak jou ornament en bak teen 180⁰C tot hard. Laat afkoel en verf en vernis soos nodig.

Koue porselein klei
Hierdie klei is bietjie moeiliker as die soutklei om te maak, maar nogsteeds maklik genoeg vir ouer
kinders. Hitte word gebruik gedurende die proses, maar die klei hoef glad nie na die tyd gebak te
word nie, dit word in die lug droog en hard. Die klei is nie veilig om aan te proe nie. Maak die klei
verkieslik ‘n dag voor die tyd sodat dit oornag in die yskas kan wees. Hierdie klei is ‘n fantastiese
lekker klei om mee te werk met ‘n baie fyn tekstuur om ornamente met meer detail van te maak.
Bestanddele:
1k mielieblom				
1k kouelym					

1 eetl suurlemoensap (of asyn)
1 eetl olyfolie (of babaolie)

Metode:
Meng die mielieblom en kouelym in ‘n mikrogolf bak. Meng baie goed, sodat daar geen klonte is
nie. Gooi die suurlemoensap en olie by en meng goed. Plaas die mengsel in die mikfrogolfoond
op hoog vir 30sek. Haal uit en roer die mengsel weer goed deur. Plaas die mengsel weer in die
mikrogolfoond vir 30sek. Haal uit en roer die mengsel weer goed deur. Plaas die mengsel nou in
die mikrogolfoond vir 15sek. intervalle en meng tussenin totdat dit ‘n klei begin vorm. (dit sal dalk
nog so 4 intervalle van 15sek. wees, afhangende van die mikrogolfoond wat gebruik word). Smeer
lekker room aan jou hande en brei die klei tot lekker sag. Rol die klei in ‘n bal en maak dit toe met
kleefplastiek om lug uit te hou. Bêre oornag in die yskas.
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Van watter plant word meel gemaak?

Suid-Afrika
Die Voortrekkermonument en Funda
Ontdekkingsentrum is in die provinsie
Gauteng in Suid-afrika geleë. Is Gauteng
die grootste of kleinste provinsie in die
land? Merk die korrekte antwoord.
Gauteng is			

die grootste

				die kleinste
Omkring al Suid-Afrika se nasionale
simbole hieronder.

Watter dierespoor is dit die? Leidraad: Dié
soort bok het mooi gedraaide horings.

10 Lappop

Grondsoorte
Benoem die 3 belangrike grondsoorte
waarvan julle vandag geleer het. Kyk na die
prentjies hieronder om jou te help.

Soek nou al die speelgoed van ouds, soos
in die lys hieronder (nr.1-10). Gebruik die
skatkaart agter op die blad om jou te help.
As jy hulle gevind het, merk hulle af in die
blokkie langsaan.
1

Kakebeen met dolosse

2

Kaaps-Hollandse huis / pophuis

