
In de buurt van Leeuwarden wordt
binnenkort een nieuwe maalderij
van Koopmans Meel in gebruik

genomen. Daar wordt, geheel
gescheiden van de reguliere produc-
tie, een glutenvrije meelsoort gepro-
duceerd die de fabrikant dit najaar
introduceert. De grondstof voor dit
meel is teff, een van origine tropisch
grasachtig gewas met fijnkorrelig
zaad.

Over twee weken komt de Neder-
landse oogst van het land. En eind
van dit jaar zullen de eerste gluten-
vrije producten met teff in de super-
markt te vinden zijn. Zowel in Neder-
land als in Frankrijk, België en Duits-
land. De motor achter het traject van-
af de ‘ontdekking’ van teff tot en met
het verbouwen van het graan en het
vermarkten van het meel is Soil &
Crop Improvement BV (S&C,
www.soilandcrop.com). 

Coeliakie
Bakkerijproducten die worden ver-
vaardigd uit het glutenvrije teffmeel
doen kwalitatief niet onder voor

‘reguliere’, glutenbevattende, pro-
ducten. “Ze zijn even lekker,” vindt
financieel directeur Hans Turken-
steen van S&C. “Dat is tot nu toe de
conclusie van iedereen die we de glu-
tenvrije koekjes, broodjes en cake
hebben laten proeven.”

Daarmee is een gat in de markt
gevonden. Want de coeliakiepatiën-
ten, mensen met een glutenintoler-
antie, waren tot op heden aangewe-
zen op producten waarin glutenhou-
dende granen als tarwe, gerst en rog-
ge zijn vervangen door meel van rijst,
maïs of aardappelen. Vooral bakkerij-
producten verliezen door die veran-
dering hun karakteristieke smaak,

‘bite’ en luchtigheid. Kortom:
iemand die geen allergie heeft voor
gluten, zou niet snel een glutenvrij
brood kopen. “Maar wel als het met
teff is gemaakt”, aldus Turkensteen.

Het is niet nodig om al het meel in
de glutenvrije producten te vervangen
door teffmeel. De juiste mengverhou-
ding tussen bijvoorbeeld maïsmeel
en teff heeft ook het gewenste kwali-
teitseffect. Dat is maar goed ook,
want volgens special accounts
manager Marten Jongsma van Koop-
mans is teffmeel momenteel nog
‘enkele malen duurder dan tarweb-
loem’. Hij verwacht echter dat de
prijs in de toekomst zal dalen.

Melange
Teff is een gewas dat van oorsprong
groeit in de hooglanden van Ethiopië
en Eritrea. Er worden traditionele
koeken van gemaakt, Injera
genaamd. Het graan leek niet
geschikt om er onze Westerse bakke-
rijproducten van te maken. Het lever-
de droge, korrelige broodjes en koe-
ken op. Uit veldproeven in Nederland
bleek dat meel van de varianten die in
ons klimaat groeien, een andere
smaak en andere bakeigenschappen
had. Heel interessant was de afwe-
zigheid van gluten in teff. Een melan-
ge van de verschillende varianten tef-
fgraan levert het gewenste valgetal
(een maat voor de stevigheid van de
zetmeelstructuur en dus voor de tex-
tuur van het eindproduct) op.

Inmiddels zijn de mixen en hun
toepassing gepatenteerd. Octrooi-
houder is S&C. Deze initieerde de
veldproeven in Nederland, samen
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met partner Koopmans Meel en een
speciaal voor de gelegenheid opge-
richte naamloze vennootschap waarin
91 agrarisch ondernemers zijn ver-
enigd. In 2001 werden 250 variëteiten
ingezaaid, verdeeld over 17 hectare.
Dit najaar wordt de oogst van 620
hectare binnengehaald. 

Onderzoek
Teelt en veldproeven gaan door. Er
zijn inmiddels proefvelden in Frank-
rijk, de VS en Duitsland. Verder doen
(medische) wetenschappers bij ver-
schillende instituten in ons land
onderzoek naar de gezondheidsbevor-
derende eigenschappen van teff. Stu-
dies van onder andere de Ethiopische
onderzoeker Ketema gaven hiertoe
aanleiding. Zijn resultaten suggereren
dat de samenstelling van het graan
ijzeropname in het lichaam bevordert
en de ontwikkeling van diabetes II
kan remmen of verhinderen. Ook het
gunstige effect op de suikerverbran-
ding in het lichaam – van belang bij
intensief sporten – is onderwerp voor
onderzoek. ■

Dit najaar komt voor het eerst het meel van de

tropische grassoort teff op de markt. De producten

die met het meel worden gemaakt, zoals koekjes,

brood en cake zijn volledig glutenvrij en minstens

even smakelijk als de ‘gewone’ bakkerijproducten.
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Teffmeel maakt glutenvrije
producten smakelijk

VERNIEUWING IN DE BAKKERIJ

Glutenintolerantie
De behoefte aan glutenvrije produc-

ten neemt jaarlijks toe. Want het

aantal mensen dat allergisch is voor

gluten groeit. Ongeveer 80.000 men-

sen in ons land moeten volledig glu-

tenvrij eten. Daarnaast letten bijna

400.000 landgenoten op hun glute-

ninname vanwege een overgevoelig-

heid.

www.coeliakievereniging.nl

De Ethiopische grassoort teff levert het graan voor een nieuw type glutenvrij meel

van Koopmans dat dit najaar op de markt komt.

S&C is octrooihouder van de mixen


