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Wordt haver het 
nieuwe tarwe?

Havermout was altijd al een nichemarkt.  
Het boek De Voedselzandloper hee� dit  
veranderd. Sinds het in 2012 verscheen, 
wordt de grondstof omarmd, onder andere 

door foodbloggers. Er verschijnen steeds 
meer lekkere recepten met havermout.  
PepsiCo werkt voor het ontbijtgranenmerk 
Quaker al 130 jaar met haver. “Havermout 
werd tot tweeënhalf jaar geleden voorna-
melijk gekocht door ouderen”, vertelt Kim 
Sturkenboom, brandmanager bij Quaker. 
“Sinds de uitgave van De Voedselzandloper 
is de omzet van havermout bij een jongere 
groep consumenten sterk toegenomen. We 
hebben hierop ingespeeld met de introduc-
tie van producten waarmee havermoutpap 
sneller en gemakkelijker kan worden klaar-
gemaakt. Niet iedereen houdt van pap.  
Met introducties zoals havermoutmuesli’s 
en havermoutrepen maken we havermout  
toegankelijk voor een grotere doelgroep. 

Consumenten ontdekken steeds meer dat haver voordelen 
heeft voor de gezondheid. Dit biedt kansen voor de introductie 
van nieuwe haverproducten, zoals smoothies, repen, koekjes, 
pannenkoeken, pizza’s en pasta’s. Alleen het bakken met haver 
is lastig, omdat het geen gluten bevat.

Afwezigheid van gluten uitdaging bij bakproducten

ze glutenvrij is. Bakas zegt dat dit voor 
 consumenten niet echt een reden is om 
voor haver te kiezen. “Het aantal mensen 
met een glutenallergie is klein. En mensen 
die niet allergisch zijn, vermijden gluten 
nauwelijks.” Sándor van Mil, marketing-
manager bij Bolletje, is dat met hem eens. 
“Consumenten zijn vooral op zoek naar 
graanvariatie. Dus de ene keer kiezen ze 
voor spelt en een volgende keer voor haver. 
Ze zijn nieuwsgierig en willen nieuwe pro-
ducten uitproberen. Daarom hebben we een 
breed assortiment met producten geprodu-
ceerd van verschillende graansoorten.”

Weinig gluten
De afwezigheid van gluten stelt product-
ontwikkelaars van bakproducten voor een 
uitdaging. “We hebben de gluten nodig om 
luchtigheid en volume in producten als be-
schuit te krijgen”, zegt Van Mil. “Zonder dit 
volume hebben deze producten een andere 
textuur en dus ook een ander mondgevoel.” 
Bolletje hee� dat in zijn beschuitreeks opge-
lost door haver te combineren met andere 
graansoorten, zoals spelt en rogge. Haver 
Knäckebröd van Bolletje bestaat wel voor 
het grootste gedeelte uit haver. Dit is dun-
ner dan de reguliere variant. “In de haver- 
variant gebruiken we een klein percentage 
spelt, vanwege de gluten. Onze bakkers sla-
gen er steeds beter in om met weinig gluten 
te bakken. De havermoutrepen van Bolletje 
bevatten geen andere graansoorten.”

‘Productie haverproducten 
is iets duurder’

Omdat consumenten haver nog maar net 
ontdekt hebben, zijn de grenzen voor het 
introduceren van nieuwe producten nog 
lang niet bereikt. De kookboeken staan   

vol met goede ideeën voor 
haverproduc  ten, zoals 
 koekjes, pannenkoeken, 
cake  en paneermeel. Haver 
hee� een neutrale smaak en 
is daardoor ook goed te 

combineren met fruit en andere gezonde 
ingrediënten, bijvoorbeeld in een smoothie. 
Quaker is van oorsprong een ontbijtgranen-
merk en daarom richten wij ons op deze 
categorie.”

Graanvariatie
Ook trendwatcher Adjiedj Bakas ziet haver 
als een veelbelovend ingrediënt. “Haver is 
meer dan een hype”, zegt hij. “Tarwe hee� 
veel negatieve publiciteit gekregen. Daarom 
zijn consumenten op zoek naar alternatie-
ven. Ik verwacht dat haver een groot deel 
van de markt zal veroveren, net als spelt. 
Maar tarwe zal wel de belangrijkste graan-
soort blijven.”  
Haver is een bijzondere graansoort omdat 
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Haver is goed te combineren met fruit en andere gezonde ingrediënten.
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Verkrijgbaarheid
Haver is goed verkrijgbaar, net als andere 
graansoorten. In vergelijking met tarwe is 
het net iets duurder. “Ook de productie van 
haverproducten is iets duurder”, zegt Van 
Mil. “Dit komt doordat we in de haverpro-
ducten ingrediënten gebruiken die minder 
standaard zijn en doordat het deeg iets las-
tiger te verwerken is. Maar het prijsverschil 
met een tarweproduct is niet buitensporig 
groot. Consumenten zijn bereid om er iets 
meer voor te betalen.”

De verkrijgbaarheid van haver met een 
 glutenvrij-claim is lastiger. Haver wordt 
 namelijk vaak verwerkt door bedrijven   
die ook met andere graansoorten werken. 
Smood is een van de bedrijven die wel  
werken met haver met een glutenvrij-claim.  
Dit bedrijf produceert onder andere half-
fabricaten op basis van haver. “We werken 
met een gecerti�ceerde toeleverancier waar-
door we deze claim mogen voeren”, licht 
directeur Henri Michiels toe.

Verwerking
Afgezien van het bakken, levert het verwer-
ken van haver geen grote obstakels op. “De 
verwerking van haver, havervlokken en ha-
vermeel in overige producten is niet moei-
lijker of makkelijker dan de verwerking van 
andere graansoorten”, zegt Kees ten Wolde, 
manager Regulatory A�airs bij PepsiCo 
(Quaker). Michiels wijst erop dat haver  
wel een hoger percentage onverzadigde 
 vetzuren bevat dan andere graansoorten. 
Daardoor blij� haver meer plakken en is 
het dus moeilijker te transporteren. “Fabri-
kanten die gewend zijn om met andere 
graansoorten te werken, kunnen dit als 
 lastig ervaren. Bovendien hee� haver in 
vergelijking met andere granen een meer 
uitgesproken smaak. Dat kan in je voordeel 
werken, omdat je daardoor producten op   
de markt kunt brengen met een onderschei-
dende smaak.” Van Mil vindt dat de voe-
dingsmiddelenindustrie de laatste jaren 

Gezondheidsvoordelen
Haver wordt gezien als een gezonde  
keuze omdat het de volgende voedings-
stoffen bevat: 
•  Voedingsvezels, zoals bèta-glucanen.  

Bèta-glucanen verlagen het cholesterol-
gehalte (EFSA-claim). 

•  Onverzadigde vetzuren. Deze verlagen  
de kans op hart- en vaatziekten.

•  Goed verteerbare eiwitten. Deze eiwitten 
bevatten alle essentiële aminozuren, waar-
door haver een goede vleesvervanger is.

•  Zetmeel dat langzaam en helemaal ver-
teert. Haver geeft een geleidelijk afgifte 
van glucose aan het bloed (lage glycemi-
sche index), waardoor mensen langdurig 
een verzadigd gevoel krijgen. 

•  Vitaminen, mineralen en antioxidanten.
Bron: Wageningen UR

steeds beter in staat is om smaakvolle ha-
verproducten op de markt te brengen. “De 
industrie hee� nu meer kennis over haver 
en er is meer bekend over ingrediënten die 
goed met haver combineren. Daardoor zijn 
haverproducten tegenwoordig niet alleen 
verantwoord, maar ook echt lekker.”

Nieuwe tarwe
Het is moeilijk te voorspellen hoe groot  
het marktaandeel van haver in de toekomst 
wordt. Michiels verwacht niet dat haver het 
nieuwe tarwe wordt. “Grote fabrikanten 
werken hoofdzakelijk met tarwe. Daar is 
hun productrange op afgestemd. Zij zullen 
de recepten van grote merken, zoals KitKat, 
niet zomaar omgooien. Dus de vervanging 
van tarwe door haver in bestaande produc-
ten vraagt tijd.” Ten Wolde van Quaker is 
dat met hem eens. “Consumenten zijn ge-
wend aan de kwaliteit en samenstelling  
van de producten die met tarwe bereid   
zijn. Dus op korte termijn zal haver alleen 
op kleine schaal gebruikt worden voor 
 speci�eke producten. Als consumenten  
echt overtuigd raken van de voordelen van 
haver, dan zullen de landbouw en de indus-
trie daar natuurlijk op reageren. Zeker voor 
de industrie zou een dergelijke omslag een 
�inke investering vergen.”

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans is freelance journalist

Kookboeken staan vol met ideeën voor nieuwe haverproducten, 

zoals haverkoekjes.
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