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Technologie

De prijs van tarwe wordt bepaald door de kwaliteit in relatie tot het eindproduct.

Wordt de tarwe verwerkt tot brood, dan zijn de eiwitten, en meer specifiek de glute-

ninen, in de tarwekorrel belangrijk. Daarbij gaat het niet om de gehalten, maar om

de grootte van de eiwitdeeltjes. Dit inzicht, in combinatie met NIRS-bepalingen,

biedt zicht op betere en snellere kwaliteitsinschattingen.

Tarwe is een handelsproduct dat wordt
verwerkt tot brood en diverse andere pro-
ducten als biscuit, toast, crackers en ont-
bijtgranen. Alvorens tarwe als een van
deze producten bij de consument op het
bordje belandt, heeft het een aantal in-
dustriële verwerkingsstappen doorlopen.

In elke stap van het verwerkingsproces
vindt kwaliteitsbeoordeling plaats en
wordt op basis van de uitkomsten onder-
handeld over de prijs [1]. Figuur 1 geeft
dit schematisch weer. 
In de meest ideale situatie zijn er koppe-
lingen tussen de kwaliteitsbepalingen
aan de tarwekorrel, na vermaling van de
tarwe en na de verwerking tot deeg, om
zo tot de beste prijs te komen voor graan

en meel. Het komt voor dat alleen ras of
klasse, korrelhardheid en kleur van de
tarwe bekend zijn. Welke kwaliteiten, en
daarmee uitkomsten van de kwaliteitsbe-
palingen, wenselijk zijn, is afhankelijk
van de industriële wijze van verwerking
en het soort eindproduct.
In dit artikel wordt onderzoek beschreven
naar kwaliteitsparameters van tarwe dat
als grondstof dient voor brood. Meer spe-
cifiek is daarbij uitgegaan van de tarwe-
klasse Canadian Hard Red Spring Wheat.

Tarwe-eigenschappen
Een meetbare kwaliteitsparameter voor
brood is het broodvolume, ook wel bak-
volume genoemd. Hoe groter het volume
van het brood dat van de tarwe wordt
gebakken, des te hoger de tarwekwaliteit
is en meestal ook de prijs die voor de tar-
we wordt betaald.
Kleur en hardheid (en klasse) van de tar-

wekorrel worden standaard bepaald aan
de grondstof (figuur 1). De andere facto-
ren die de geschiktheid voor het bakken
van brood bepalen, hebben betrekking
op het tarwe-eiwit en zijn het eiwitgehal-
te en de soort eiwit (gluten‘sterkte’) [2].

Eiwitgehalte
De correlatie tussen het bakvolume van
brood en het eiwitgehalte op korrelni-
veau is onderzocht via een bakproef vol-
gens het ‘Canadian Short Process’ [1, 2].
Daartoe is brood gebakken van bloem uit
tarwe met verschillende eiwitpercenta-
ges. De resultaten staan weergegeven in
figuur 2. De correlatie tussen eiwitgehal-
te van de korrel en broodvolume, die uit
figuur 2 kan worden berekend, is 0,6.
Deze waarde, de regressiecoëfficiënt,
betekent globaal dat het eiwitgehalte op
korrelniveau een parameter is voor een
grove screening van tarwe op de geschikt-
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Samenvatting
De kwaliteit van tarwe en bloem zijn belangrijk voor de prijs
van tarwe als grondstof en de geschiktheid voor de verwer-
king tot voedingsmiddelen. Korrelkleur en korrelhardheid
zijn bekende tarweselectiecriteria. Het eiwitgehalte van tar-
we kan het kwaliteitsbeeld binnen een tarweklasse aan-
scherpen. Binnen de eiwitten zijn de gluteninen belangrijk.
De gevonden correlatie tussen bakvolume van brood en glu-
teninengehalte was echter laag. De sterke van het glutenine-
gel leverde een betere correlatie op met het bakvolume. Ver-
moedelijk zijn de structuurbouwstenen van het gel, de glu-
teninedeeltjes, een belangrijke kwaliteitsbepalende factor.
NIRS-bepalingen aan de tarwekorrel geven een redelijke cor-
relatie met het bakvolume. Non-invasieve NIRS-korrelbepa-
lingen zijn in de toekomst mogelijk te gebruiken als kwali-
teitsrichtlijn voor harde tarwes. 

Abstract
Grain quality assessment is an important issue for wheat
pricing and production of wheat products. Colour and hard-
ness are familiar selection criteria. Protein content is an
example of a factor that can improve quality assessment
within a class. Within the wheat proteins the glutenins are of
interest. The wheat class used in this study shows a low cor-
relation between GMP-protein and bread loaf volume. Howe-
ver, a structural property of the GMP-gel, its stiffness corre-
lates reasonably well with loaf volume. Most likely the struc-
tural elements of the GMP-gel, the glutenin particles, are an
important quality determining factor in wheat. With NIR also
direct links between wheat flour quality factors can be made
based on spectra from the grain.
Revealing the links between glutenin particles and non-inva-
sive techniques can make it possible to use this as a quality
assessment for wheat grain.
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heid voor de verwerking tot brood.
Bij zeer hoge eiwitgehaltes van meer dan
17,5% neemt de correlatie af. Een hoger
eiwitgehalte leidt op dat niveau niet meer
per definitie tot een lineaire toename van
het broodvolume. Dit betekent dat verho-
ging van het eiwitgehalte een grens heeft
als het gaat om functionaliteit.

Gluten en gluteninen
De eiwitgroepen in tarwe en tarwebloem
worden ingedeeld op basis van oplos-
baarheid [3]:
– albumines en globulines oplosbaar in

waterig milieu
– gliadines oplosbaar in 70% ethanol
– gluteninen oplosbaar in sterk zuur of

loog
– gluteninen opzwelbaar in water met

1,5% natriumdodecylsulfaat (SDS) tot
het geleiwit gluteninemacropolymeer

Gluten bestaat uit gliadines en gluteni-

nen. Het glutennetwerk zorgt voor het
gashoudend vermogen van brooddeeg
en daarmee het volume van het brood.
Gluteninen zijn de eiwittengroep van de
gluten die de ‘sterkte’ (of stugheid) van
het gluten bepaalt. Die eigenschap
maakt dat gluteninen al enkele jaren in
de belangstelling staan. Een steviger glu-
tennetwerk betekent immers meer gas-
houdend vermogen en dus een hoger
brood. Verondersteld wordt dat het glu-
teninengehalte van grotere invloed is op
het broodvolume dan het gluten (gluteni-
nen plus gliadines) -gehalte of totaalei-
witgehalte. De aandacht gaat vooral uit
naar de geleiwitten gluteninemacropoly-
meren (GMP) als voorspellende factor
voor bakkwaliteit.

Natchemische analyse
In het onderzoek is de correlatie tussen
enerzijds het totaaleiwitgehalte van de

tarwekorrel en de verschillende eiwitfrac-
ties en anderzijds het bakvolume onder-
zocht via natchemische analyses, zoals
de waterabsorptie van het deeg, Farino-
graaf-stabiliteit en de ontwikkeltijd van
het deeg. Het totaaleiwitgehalte van de
tarwekorrel leverde een beperkt signifi-
cante correlatie (0,53) op met de water-
absorptie van het deeg. De waterabsorp-
tie is de benodigde hoeveelheid water
om het deeg een gedefinieerde con-
sistentie te geven [6]. Alle andere gevon-
den correlatiecoëfficiënten waren veel
kleiner dan 0,5. Dit betekent dat voor
deze tarwes de hoeveelheid GMP-gel of
het GMP-geleiwitgehalte geen goede
voorspelling geven voor het broodvolu-
me.

Gluteninengehalte
Welk verband er bestaat tussen het glu-
teninengehalte en het broodvolume, is
ter verduidelijking weergegeven in figuur
3. De uit figuur 3 berekende regressie-

coëfficiënt van slechts 0,38 duidt op een
lagere correlatie dan verwacht. Eerdere
onderzoeken gaven correlaties aan die
groter waren dan 0,70 [4, 5]. Een verkla-
ring voor dit verschil is dat dit onderzoek
betrekking heeft op één klasse tarwe:
Canadian Hard Red Spring [3]. ‘Hard’ en
‘red’ in de benaming van die tarwesoort

ekorrel tot product

Wetenschap

Fig. 1   Verwerkingsproces van tarwe(korrels) tot diverse producten en de prijsbepaling op
grond van kwaliteitsbepalingen in de verschillende stappen.

Fig. 2   Correlatie tussen het gluteninengehalte in tarwekorrels
(bepaald als GMP-eiwitgehalte) en broodvolume (brood bereid vol-
gens Canadian Short Process).

Fig. 3   GMP-geleiwitgehalte als functie van het broodvolume.
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zijn al indicaties voor kwaliteit en kleur
van de tarwe. Bovendien heeft deze tar-
wesoort een gehalte aan glutenineneiwit
dat hoger is dan 30% van het totaal in de
bloem aanwezige eiwit. Dit is redelijk
hoog tot hoog, maar typerend voor deze
klasse.
Het lijkt er op dat voor deze klasse van
harde tarwe de (positieve) relatie tussen
bakkwaliteit en gehalte aan onoplosbare
gluteninen ofwel GMP-geleiwitten niet
bestaat. Het betekent dat de eindkwa-
liteit van een brood gebakken met deze
klasse van harde tarwe niet is te voorspel-
len door simpelweg het gluteninengehal-
te of het GMP-geleiwittengehalte van de
tarwekorrels te bepalen. De vraag die
rijst is welke andere factoren dan een rol
spelen.

Structuurbouwstenen
Naast het gluteninengehalte is de stevig-
heid van de gluteninengel belangrijk
voor het bakvolume. De sterkte van de
gellaag kan worden gemeten en uitge-
drukt als een modulus, de G’ (Pa). De G’
van de gluteninengel als functie van het
broodvolume is weergegeven in figuur 4.
Figuur 4 toont dat er een goede correlatie
bestaat tussen beide parameters (regres-
siecoëfficiënt 0,83). Dit wijst er op dat
niet het gehalte glutenineneiwit, maar de
structuurelementen die de stevigheid van
het gluteninengel bepalen belangrijk zijn
voor het broodvolume. De structuurele-
menten zijn de gluteninendeeltjes zelf [4].
Foto’s van deze deeltjes gemaakt via
Confocal Scanning Laser Microscopie
(CSLM) zijn opgenomen in figuur 4. Link-
sonder zijn de gluteninedeeltjes hetero-
geen. Er zijn relatief kleine deeltjes aan-
wezig. Dit is een representatief beeld

voor deeltjes in een gluteninengel met
een stevigheid groter dan 20 Pa en klei-
ner dan 100 Pa. Zijn er aanzienlijk grotere
gluteninendeeltjes in de gel (rechtsboven
in figuur 4), dan is de stevigheid groter
dan 100 Pa. De grootte van de glutenin-
endeeltjes is daarmee bepalend voor de
gelsterkte en dus voor het bakvolume
[5].

NIRS
Figuur 4 is opgesteld door metingen aan
het GMP-eiwittengel. Dit vereist een
maalstap, gevolgd door natchemische
extracties. Nabije Infraroodspectroscopie
(NIRS) is een non-invasieve methode,
waarbij de tarwekorrel niet hoeft te wor-
den vermaald om bepalingen uit te voe-
ren. Met NIRS zijn metingen uitgevoerd.
Daarbij bleek dat bepalingen op korrelni-
veau kunnen worden vertaald naar eigen-
schappen op bloem, deeg en broodni-
veau (tabel 1). De met NIRS gevonden
correlaties zijn zeer goed voor het totaal-
eiwitgehalte en de waterabsorptie van de
bloem. Opvallend is de lagere correlatie
voor de Farinograaf-stabiliteit. De ont-
wikkeltijd van het deeg en het broodvolu-
me correleren vrij redelijk.

Betere inschatting
De vraag is in hoeverre er een verband is
tussen de met NIRS aan tarwekorrels ge-
vonden ‘directe’ correlatie tussen deeg-
ontwikkeling en broodvolume en de via
natchemische bepalingen gemeten iso-
leerbare gluteninendeeltjes. Het grote
voordeel van NIRS is dat snel en non-
invasief het totaaleiwitgehalte is te kwan-
tificeren. Voor de toekomst lijkt het er op
dat betere en snellere kwaliteitsschatting
van tarwe mogelijk is door de combinatie

van NIRS-bepalingen en de bepaling van
de gluteninendeeltjes, die de structuure-
lementen van het eindproduct in de tar-
wekorrel vertegenwoordigen.
Aan het schema in figuur 1 kan dan de
bepaling van de gluteninendeeltjes in de
korrel worden toegevoegd aan de bepa-
ling van het korreleiwitgehalte (tweede

blok van links, figuur 1). Beide bepalin-
gen leiden tot een betere inschatting van
de prijs/kwaliteitverhouding van de tar-
we. NIRS-technologie is daarnaast bruik-
baar om de verdere verwerking van graan
tot bloem in de gehele keten te volgen.

Literatuur
1. Williams, P.C., Grain-grading in Canada by

Electronics. 2000. http://www.grainscana-
da.gc.ca/pubs/confpaper/Williams/Egrading/e
grading-e.htm

2. T. Pawlinsky and Williams P.C., Prediction of
wheat bread-making functionality in whole
kernels using Near-infrared spectroscopy.
1998J. Near-infrared Spectr. 6: 121-127.

3. Lásztity, R. ‘The chemistry of cereal proteins’,
2nd ed. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA
(1996) pp 66-69. 

4. Don C., Lichtendonk W.J., Plijter J.J. and
Hamer R.J., Glutenin Macropolymer: a gel
formed by particles. Journal of Cereal Science
37 (2003) 1-7.

5. Don C., Mann G., Bekes, F. and Hamer R.J.,
Hmw-gs affect the properties of Glutenin
ParticleS IN GMP and thus flour quality,
Journal of Cereal Science, In press

6. Standard Methods of the ICC (International
Association for Cereal Science and Technolo-
gy) 1992, Schäfer, Detmold, Germany. 

Clyde Don en Philip Williams
Dr. C. Don, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist, 030-6944549,

don@voeding.tno.nl en dr. P.C. Williams, PDK Grains,

Nanaimo, Canada. 

Een kwaliteitschatting van tarwe is
mogelijk door combinatie van NIRS en
gluteninendeeltjesbepaling

Correlaties*

Parameter Regressiecoëfficiënt
Eiwitgehalte tarwekorrel 0,99
Waterabsorptie deeg 0,95
Ontwikkeltijd deeg 0,78
Farinograaf-stabiliteit 0,42
Broodvolume 0,76
*Correlaties tussen NIRS-bepalingen en parameters voor kwali-

teitseigenschappen van bloem, deeg en brood

Fig. 4   GMP G’ (als maat voor de stevigheid van de gluteninengel) als functie van het brood-
volume.
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