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Sinds: 2010
Maakt: met eiwit verrijkt brood
Startkapitaal: €0
Aantal werknemers: 1
Grootste valkuil: te gemakzuchtig denken over 
financiën. Houd je hier intensief mee bezig, want het 
kost veel tijd.
Advies aan aspirant eigen bazen: weet wat je kunt 
en organiseer wat je niet kunt.
Werkweek: 50+ uur

Carezzo

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat?  
Waarom begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de 
leuke en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Fred Bergmans (61) ontwikkelde een concept voor brood  
verrijkt met eiwitten. Het verhaal van Carezzo.

‘Care’ betekent zorg en ‘Carezzo’ is Italiaans voor omhelzing of 
liefkozing. Fred Bergmans heeft over alles goed nagedacht; 
zelfs over de naam van zijn brood verrijkt met eiwitten. Nu, 
medio 2012, staat de introductie van het brood voor de deur. 

Concept
Ruim een jaar was Bergmans bezig met het uitdenken van een 
concept, een consumentenonderzoek en hij liet onderzoek 
doen bij het European Bakery Innovation Centre (EBIC). Hij 
moest weten of zijn idee wel technisch uitvoerbaar was. Het 
gehalte proteïnen in brood diende te verdubbelen van 5,5 gram 
per portie (twee sneetjes), naar 11 gram per portie. Het bleek 
mogelijk. Brood behoort tot de basisvoeding. Ondervoede  
patiënten krijgen zo op een natuurlijke manier extra eiwitten 
binnen, zo was Bergmans’ gedachtegang. Ja, verrijkt brood  
is duurder dan de reguliere variant maar goedkoper dan  
medische voeding, aldus de ondernemer.

Zorg
Jarenlang werkte Bergmans in de voedingsindustrie. Altijd in 
marketing en productontwikkeling. Toen hij via een klant hoor-
de dat er grote behoefte was aan meer variatie in producten 
met een ondervoedingsproblematiek, dook hij in het onder-
werp. Met zijn concept onder de arm bezocht hij zorginstellin-
gen en ziekenhuizen. Dit leidde niet meteen tot succes. Zieken-
huis Gelderse Vallei in Ede hapte niet gelijk toe. “In eerste 
instantie hadden ze geen capaciteit. Een paar maanden later 
belden ze me met de mededeling dat er een consortium werd 
opgezet over ondervoeding. Of ik mijn product wilde komen 
presenteren.” De naam van Carezzo prijkt nu in het ‘Cater with 
Care’ Consortium naast partijen als Heinz en Wageningen UR. 
Financiering lospeuteren viel nog niet mee. Bergmans kreeg 
een subsidie van €50.000 van Food&Nutrition Delta en de rest 
vulde hij aan met een starterslening. Met een goede haalbaar-
heidsstudie trok hij de financiers over de streep. “Een goed pro-
duct verkoopt zichzelf niet. Het ging eerst over de behoefte en 
daarna pas over het daadwerkelijke product. “ Bergmans is er 
klaar voor: Sonneveld zal de premix leveren aan bakkers die 
leveren aan zorginstellingen.

Pilots
Na de zomer beginnen pilots bij Ziekenhuis de Gelderse Vallei 
en Thebe Catering en Maaltijdservice. Ook is er dan een web-
site. Bergmans is 61 jaar, leeftijdsgenoten denken dan aan 
stoppen met werken. De Amsterdamse Brabander niet. Integen-
deel, dit is nog maar het begin. Hij maakt lange dagen. Zo voelt 
het niet. “Het is fantastisch om nieuwe dingen te creëren. Het is 
gewoon je passie en je moet je passie leven”, zegt de vader van 
drie. In de toekomst wil hij nog meer verrijkte bakkerijproduc-
ten in de markt zetten. Hij droomt er van dat zijn producten 
preventief worden ingezet: 70% van de senioren die ontbijten 
en lunchen met zijn brood. Dat zou mooi zijn. 
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