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Brood in de  
belangstelling 

Op het NBC-symposium benadrukten de 

sprekers, onder wie voedingskundigen, 

bakkers en molenaars, de zorgen van de 

bakkerijbranche. Boeken zoals Broodbuik 

en De Voedselzandloper bestempelen brood 

als niet nodig en zelfs als schadelijk voor  

de gezondheid. 

Als tegenwicht heeft de Nederlandse bakke-

rijbranche de website Brood.net gelanceerd. 

Daarop kunnen consumenten via vraag en 

antwoord advies krijgen over de verschil-

lende broodsoorten, de ingrediënten en  

de voedingswaarde  ervan. De website is  

dit jaar inmiddels zo’n kwart miljoen keer 

bekeken, wat de popu lariteit van informatie 

over granen en brood benadrukt. 

Ontkrachten 

Net als menig diëtist pleitte Zsuzsan Proos, 

voedingskundige bij NBC, voor de gezond-

heidsaspecten van brood. Zij ontkrachtte in 

haar presentatie de uitspraken van dieet-

goeroes over granen en brood met weten-

schappelijk bewijs. Zo werd op Slank & Fit 

TV beweerd dat tarwe veel enkelvoudige 

koolhydraten bevat, een lage voedingswaar-

de heeft en dat spelt om die redenen een 

betere keuze is. Maar tarwe bevat per 100 

gram in totaal 0,41 gram enkelvoudige 

koolhydraten, terwijl het bij spelt gaat om 

6,82 gram per 100 gram. 

‘Speciaal’ brood 

De broodbranche introduceert gezonder 

brood. 

Meerbrood

Meerbrood bevat 

dankzij algen 30% 

minder zout dan  

regulier brood. Ver-

der is het suikerarm 

en lactose- en E-nummervrij.

Brood met bierbostel

Frank van Eerd van  

bakkerij De Bisschops-

molen gebruikt bierbos-

tel in brood en verlaagt 

zo het vetgehalte en de 

hoeveelheid cholesterol. 

Desem Gerstbierbostel-

brood bevat 15,9 gram vezels per 100 

gram brood en draagt de claims ‘bron van 

vezels’, ‘vezelrijk’ en ‘verhoogd gehalte aan 

vezels’.

HealthBread

In Het Europese project 

HealthBread gebruiken 

vijf bakkers basisbloem, 

gemixt met een tarwe-

fractie. Die werd twaalf 

tot achttien uur lang 

gerfermenteerd. Hte uiteindelijke brood be-

vatte 6 gram vezels per 100 gram product. 

Het onderwerp granen leeft. Bijeenkomsten en symposia over 
de feiten en fabels van granen en graanproducten schieten als 
paddenstoelen uit de grond. VMT bezocht bijeenkomsten van 
Voeding Nu en van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).

De laatste jaren is er een groeiende groep 

consumenten zonder glutensensitiviteit of 

coeliakie een gluten vrij dieet gaan volgen. 

Maar weten deze mensen eigenlijk wel wat 

gluten zijn? Fred Brouns, hoogleraar Health 

Food Innovation aan de Universiteit Maas-

tricht, meent van niet. Op het symposium 

van Voeding Nu zei hij: “Ik vermoed dat de 

glutenhype snel voorbij zal zijn”. 

Niet gevoelig voor hypes
Uit onderzoek van GfK in opdracht van  

de NVVL, Network for Food Experts, blijkt 

dat de bakkerijbranche zich geen zorgen 

hoeft te maken. Acht van de tien onder-

vraagden trekken zich niets aan van voe-

dingshypes. “Als je de media mag geloven, 

heerst er totale voedselverwarring onder  

de Nederlandse bevolking”, zegt NVVL- 

woordvoerster Elly Kaldenberg,  “Echter,   

uit dit onderzoek blijkt dat de discussies 

over hypes aan de meeste Nederlanders 

voorbijgaan. Enerzijds omdat het een  

groot deel gewoon niet interesseert en 

anderzijds omdat mensen liever normaal 

willen eten.”

• DENISE DOORNEBOSCH •

Een uitgebreide versie van dit artikel is te 

lezen op vmt.nl
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