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Product en ontwikkeling

Natuurlijk zijn de Bakkerij Dagen niet
echt een evenement voor industriële bak-
kerijen. Toch mochten de ruim 200 stand-
houders op de beursvloer van de RAI,
waar van 5 tot en met 7 februari de Bak-
kerij Dagen werden gehouden, verras-
send veel vertegenwoordigers van deze
bedrijven op de beursvloer verwelkomen.
Vooral de vele grondstoffenleveranciers
hadden hun interesse. Dethmers, leve-
rancier van banketgrondstoffen, lokte de
bezoekers met plakjes cake in de meest
opzienbarende kleuren, van groen en fel-
rood tot paars. Volgens account- en mar-
ketingmanager Rene Riksten komt Deth-
mers dit voorjaar met vierseizoenen cake. 

Koolhydraten
Gezondheid zal bij deze introductie en
die van andere leveranciers zeker een rol
spelen. Minder vet en/of koolhydraten
luidt de opdracht. Bij de industrie be-
merkt Riksten zeker belangstelling voor
ingrediënten als inuline, bij de ambach-
telijke banketbakker staat toch vooral
genieten voorop. “Overigens hebben wij
al geruime tijd een cake met twintig pro-

cent vet in ons assortiment, alleen heb-
ben wij dat nooit gecommuniceerd”, ver-
telde Riksten. “Producten moeten boven-
al lekker zijn.”
Diezelfde filosofie hanteert ook Friesland
Foods Professional bij producten als
Debic banketbakkersroom opklopbaar
en Debic Duo. Bij de eerste wordt het
aantal calorieën gereduceerd door een
hoog opkloppercentage van 180%. Bij
Debic Duo wordt een hoog opklopper-
centage van 150% gecombineerd met
een gedeeltelijke vervanging van dierlijk
door plantaardig vet. 
Het twee jaar geleden gelanceerde bak-

kerijconcept Fijn Lijntje legt de nadruk
op minder koolhydraten. De afgelopen
twee jaar nam de belangstelling voor dit
concept zo sterk toe, dat besloten werd
om het ook voor niet aangesloten fran-
chisenemers beschikbaar te stellen. Ech-
ter met de huidige 220 bakkerijen lijkt de
top in de belangstelling voor brood en
aanverwante mixen voor pannenkoeken,
cakes, pudding, frites en broodmixen
met weinig koolhydraten te zijn bereikt.

Brood
Meneba introduceerde onder de naam
‘Weiland’ een donker meergranencon-
centraat dat verrijkt is met gepofte hele
tarwekorrels. Behalve de donkere kleur,
die consumenten associëren met gezond,
dragen ook lupine, lijnzaad, gierst, haver,
sesamzaad en zonnebloempitten bij aan
het gezonde imago van het brood. Een
sportief imago, inclusief korting op het
assortiment van Perry Sport, onderstreept
het motto ‘Met brood in beweging’ van
Meneba’s actiejaarplan.

Bewust g

Met 13.142 bezoekers overtroffen de Bakkerijdagen en IJsvak alle verwachtingen van de
beursorganisatie en standhouders.

De nieuwe ovens van Hein met tal van hygiënische details.

Ook in bakkersland is gezond-

heid de trend. Banket is echter

synoniem met genieten. Het

nieuwe parool luidt dan ook:

bewust genieten. Voor

industriële bakkerijen liggen

hier zeker kansen in het ver-

schiet, temeer daar niet iedere

bakker de interesse heeft om

de gezondheidsaspecten opti-

maal uit te venten.



Vakbeurs
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Meneba introduceerde vorig jaar GI-
brood. “Bakkers hebben tijd nodig om dit
concept in hun assortiment te positione-
ren en goed richting hun klanten te com-
municeren”, aldus promotional manager
Bakkerij Bart van Gelder. “Het is niet een
bepaald type brood, maar meer een
brood met daarbij een verhaal. Ook heb-
ben consumenten moeite om dit verhaal
rond de glycemische index in te passen in
hun voedingspakket.” Om min of meer
vergelijkbare redenen besloot General
Biscuits onlangs te stoppen met het bena-
drukken van informatie over de glycemi-
sche index op hun producten. Bij Meneba
is men ervan overtuigd dat GI-producten
op termijn een succes zullen worden,

zeker als meer producenten GI-producten
in hun assortiment zullen opnemen.
Zeelandia vestigde de aandacht van de
bezoekers onder meer op korenspelt.
“Spelt is vanwege zijn bijzondere smaak
en geur weer herontdekt. Bakkers kun-
nen daarmee zeker scoren”, aldus com-
mercieel directeur Frans Lijnsvelt. Zee-
landia helpt de bakker daarbij met com-
plete productconcepten en promotie-
materialen. “Bakkers gebruiken niet
altijd de materialen. Zij hebben meer oog
voor het product zelf”, is zijn ervaring.

Omega
Lijnsvelt ziet de belangstelling bij zijn
klanten voor omega-vetzuren de laatste
twee jaar flink toenemen. Behalve de
omega-broodmix komen in het Zeelan-
dia-assortiment tal van ‘gezonde’ brood-
mixen voor, zoals Prokorn met extra cal-
cium, Vikorn met extra (bakvaste) vitami-

ne C en ijzer en Milky met extra calcium.
Zeelandia levert ook de mix voor Blue-
band-brood. Ook andere leveranciers
zoals Sonneveld voeren diverse gezonde
meergranenmixen als Prohart (met extra
vitamines B3, B6 en E, magnesium en
chroom) en ActiVite (met inuline). En wat
te denken van het Levensbrood-concept
van Puratos. Dit meergranenbrood ‘met
meer belangrijke bouwstoffen dan een
volkorenbrood’ is verkrijgbaar in de vari-
anten Groei en Bloei voor jonge respec-
tievelijk volwassen genieters.

Ovens
Op de stand van  Van Asselt & Alferink
vielen de ovens van Hein op. De Luxem-

burgse fabrikant had tal van kleine (hygi-
ënische) verbeteringen doorgevoerd. Zo
steekt de deurhendel door de as waar-
mee deze op de deur is bevestigd. “De
bakker kan daardoor met twee handen
de deur sluiten en hoeft deze niet langer
met hand, elleboog, knie of schoen aan
te drukken”, aldus mede-eigenaar Stef
Alferink. Die deur wordt uit een stuk staal
gemaakt, dus zonder naden. Bij het ope-
nen wordt de deur iets gelift waardoor de
afsluiting onderaan de deur niet over de
vloer van de bakkerij schraapt. Het touch
screen bedieningspanel is naadloos in de
wand van de oven aangebracht.

Afwegen
Het Duitse HB-technik toonde op kleine
schaal haar kunnen bij het volautoma-
tisch afwegen van ingrediënten met een
voor Nederland nieuwe doseerunit. Het
bedrijf vervaardigt voor de industrie vol-

automatische lijnen in elke gewenste
vorm en schaalgrootte. De standaard uit-
voering weegt volautomatisch 14 ingredi-
ënten af. Alle gegevens worden volauto-
matisch opgeslagen. Menselijke fouten
bij het afwegen en bijhouden van data
behoren tot het verleden, iets dat de
industrie, naast een mogelijke besparing
op arbeid, zeer aanspreekt. 

Doseren
Automatisch doseren heeft ook de aan-
dacht van de grondstoffenleveranciers.
Volgens directeur Frans Lijnsvelt van Zee-
landia willen klanten in de industrie
steeds meer grondstoffen in vloeibare
vorm aangeleverd krijgen. Gist is al vloei-

baar in de industrie en ook zout wordt
steeds vaker als pekelwater gedoseerd.
“Verder is het automatisch doseren van
vloeibare verbetermiddelen ‘hot’, maar
ook meergranenmixen leveren we tegen-
woordig in bulk.”
Bij dit alles is er veel aandacht voor conti-
nuïteit van de productie. Vloeibare dose-
ring en bulk zijn populair omdat er bij het
afwegen en traceren minder fouten wor-
den gemaakt. Ook kunnen fabrikanten
sneller en flexibeler de productie bijstel-
len en dus beter sturen op een constante
eindkwaliteit van hun producten. Andere
bijkomende voordelen zijn het uitblijven
van stof en geen retourafval en dus min-
der handlingkosten.

t genieten op Bakkerij Dagen

Hans Damman

Weiland is een meergranenbroodmix met
hele gepofte tarwekorrels.

Opstelling van het doseren van vloeibare
broodverbetermiddelen.

Kneedsysteem waarin alle grondstoffen
automatisch worden gedoseerd.


