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INGREDIËNT & PRODUCT

Volkoren ‘wit’ brood

Van 2005 tot 2010 liep het Europese project 
HealthGrain. In dit project zijn de gezonde 
eigenschappen van tarwe onderzocht. De 
resultaten uit dit project waren nog niet toe-
pasbaar voor de bakker op de hoek. Daarom 
startte daarna het project HealthBread om 
de resultaten uit het eerste project praktisch 
toepasbaar te maken voor ambachtelijke 
bakkers. Uit onderzoek is gebleken dat de 
smaak en textuur van wit brood en een lich-
te broodkleur in Europa het meest wordt 
gewaardeerd. De belangrijkste vraag in het 
project was dan ook om een ‘wit’ brood te 
ontwikkelen met de gezonde eigenschappen 
van volkoren brood. 

Slim malen

Lijkt het dan niet op het Blue Band brood? 
“Nee, aan dat brood zijn ook niet-tarwe- 
vezels onder andere vezels uit stro, extra 
toegevoegd. Dat is bij het brood dat wij 
hebben ontwikkeld niet het geval. Alles 

Het is mogelijk om brood met de gezonde eigenschappen van 
volkorenbrood te ontwikkelen, maar met de smaak en textuur 
van wit brood zonder toevoegingen die niet van de tarwekorrel 
afkomstig zijn. Dit blijkt uit de resultaten van het onlangs  
afgeronde Europese project HealthBread.

Brood met een gezondheidsverhaal

De HealthBread Bakers Manual vat, in het 
Nederlands, Engels, Duits en Italiaans, de 
gebruikte technologie samen en geeft ook 
aan hoe het gezondheidsverhaal in overeen-
stemming met de EU Claimsverordening 
kan worden gecommuniceerd. Zo mogen 
bakkers claimen dat het HealthBread brood 
afhankelijk van de gekozen fracties ‘hoog is 
in voedingsvezel’, een ‘bron is van ijzer, zink 
en foliumzuur’ en ‘bijdraagt aan de vermin-
dering van vermoeidheid en moeheid’. 

Nederlands brood in 2015

In het projectteam waren de onderzoeks- 
instituten TNO en het Finse VTT, ook het 
Nederlands Bakkerij Centrum en acht bak-
kerijen uit Italië, Oostenrijk, Duitsland en 
Nederland betrokken. Van der Kamp kan 
melden dat vijf van de acht bakkerijen al 
een HealthBread brood op de markt hebben 
gebracht in hun topsegment. De Nederland-
se bakkers komen in 2015 met een brood op 
de markt. In Oostenrijk en Duitsland werkt 
projectpartner Kampffmeyer Food Innova-
tion al aan een nationale introductie voor 
ambachtelijke bakkers. 
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wat we toevoegen, komt uit de tarwekor-
rel”, zo vertelt Jan-Willem van der Kamp, 
projectleider van HealthBread en werk-
zaam bij TNO. “Door slimmer te malen en 
speciale fracties te gebruiken, kunnen we 
wel de voedingsstoffen van volkorenbrood 
meenemen, maar niet de kleur en de wat 
bittere smaak.”
De broden worden gemaakt van een basis-
meel waaraan een tarwefractie is toege-
voegd. In het project zijn verschillende tar-
wefracties ontwikkeld met een hoog gehalte 
aan vezels en micronutriënten en een milde 
smaak. Door een lange fermentatie van 
sommige fracties (met gist en foodgrade 
enzymen), ontstaat meer smaak. Een bijko-
mend effect is de afbraak van fytaat, waar-
door zink en ijzer beter beschikbaar komen, 
beter dan in gewoon volkoren brood. TNO 
heeft in het project ook het bakproces geop-
timaliseerd zodat een volume en structuur 
als van witbrood kan worden bereikt.  
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Brood gebakken door HealthBread partners.
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