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Bakkerij Bloch herleeft in Delhaize-winkels 
Cakes en broden van legendarische bakkerij weer te koop vanaf 10 oktober 

 

Gent:  De legendarische bakkerij Bloch uit Gent gaat weer cakes en broden bakken op vraag 

van supermarktketen Delhaize. Vanaf 17 oktober liggen ze in de rekken in heel België. De 

bakkerij komt zo zeven jaar na de sluiting terug op een originele manier. En ze plant nog meer. 

 

Selectie Bloch-assortiment: 2 broden, 4 cakes  

De keuze uit het ooit zo populaire Bloch-assortiment viel op de botercake natuur, zondagscake, 

bananencake en botercake met citroen. Bij de broden gaat het om het Bourbonbrood 

(suikerbrood met vanille) en het zondagsbrood (met kaneel). De recepten blijven dezelfde, met 

uitzondering van een paar kleine wijzigingen om de houdbaarheidsdatum te verlengen. De 

producten worden in een centrale keuken in Gent gebakken en van daaruit verdeeld naar de 

verschillende filialen van Delhaize. Vanaf 10 oktober liggen ze in de winkel. 

 

Delhaize: authentieke streekproducten voor een breed publiek 

Delhaize wil haar aanbod uitbreiden met kwalitatieve streekproducten en authentieke 

specialiteiten die je normaal gezien alleen in de kleinhandel vindt. De keten doet daarvoor een 

beroep op lokale leveranciers. Bakkerij Bloch was een begrip in Gent en de supermarktketen 

noemt haar dan ook een logische eerste keuze. 

 

Bloch: Gents monument sinds 1899 

Bakkerij Bloch kent een geschiedenis van drie generaties bakkersbloed. De artisanale zaak met 

tearoom opende in 1899 in de Veldstraat in Gent en groeide uit tot een zaak met naam en faam. 

Tot Jacques Bloch de deuren sloot in 2008. Daarmee verdween ook een monument van de 

Gentse middenstand. En een stukje nostalgie voor veel Gentenaars. 

 

7 jaar na de sluiting werkt Bloch aan een nieuwe episode die past in de economische context 

van de eenentwintigste eeuw. De samenwerking met Delhaize is maar een eerste stap in dat 

verhaal. Wordt vervolgd … 
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