
Chemische 
Feitelijkheden

Wat ooit begon als een voedzaam meelpapje van 
gekneusde tarwekorrels, komt nu dagelijks dam-
pend uit de oven. Vooral de combinatie van een 

krokante, knapperige korst en het zachte, elastische binnen-
ste (kruim) maakt versgebakken brood zo bijzonder lekker. 
De belangrijkste grondstof voor brood is graan, dat behalve 
zetmeel (koolhydraten) ook belangrijke voedingsstoffen 
als eiwitten, vitamines, mineralen en voedingsvezel bevat. 
Dat juist tarwe de koning van de broodgranen is geworden, 
komt door het gluteneiwit dat in deze graansoort rijkelijk 
aanwezig is en dat zorgt voor een mooie, elastische en luch-
tige broodstructuur. 
Brood is tegenwoordig veel meer dan gebakken deeg van 
meel, zout, gist en water. Bakkers gebruiken noten, zaden 
en meelmixen om allerlei verschillende soorten brood te 
bakken. En met broodverbeteraars slagen ze erin de kruim-

structuur te verbeteren, de baktijd te verkorten, de houd-
baarheid te verlengen en de smaak en kleur aan te passen. 
Maar het oudbakken worden blijft een probleem van alle 
broden. De knapperige korst wordt taai en leerachtig en het 
kruim wordt stug. Toch komen onderzoekers stapje voor 
stapje dichter bij een oplossing. Speciale enzymen lijken het 
verouderingsproces te vertragen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Brood is een oerproduct. Wat is het eigenlijk? 

En wat zit er allemaal in?
• De Basis: Wat komt er kijken bij het bakken van een 

lekker knapperig luchtig brood? Waarom is goed kneden 
zo belangrijk?

• De Diepte: Hoe wordt brood oudbakken en hoe houd je 
dat tegen? Enzymen als de nieuwe broodverbeteraars.  |

Daar zit wat in …

BroodBrood
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nederlanders zijn aardappeleters, italianen eten pasta en Aziaten rijst. 
Maar allemaal eten we brood. Al sinds de oertijd. tarwebrood is hét 
voedingsmiddel bij uitstek. Maar het ene brood is het andere niet. 
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Niets is zo lekker als de geur 
van versgebakken brood. 
Supermarkten hebben dat heel 

goed begrepen en zetten hun schappen 
niet alleen vol met verpakt brood uit de 
fabriek. De eigen afbakbakkerij produ-
ceert het liefst voortdurend de geur van 
versgebakken brood. Dat stimuleert de 
trek en koopzin. 

Brood is een oerproduct. Mensen eten 
brood sinds de ontdekking dat je graan 
kunt fijnmaken en mengen met water. 
Rondtrekkende jagers kauwden vroeger 
op de korrels van wilde granen, die ze 
op hun weg tegenkwamen. Later werden 
de korrels gekneusd en vermalen met 
een steen, zodat er met water een soort 
voedzame pap van kon worden gemaakt. 
Die werd dan gedroogd in de zon of 
gebakken op gloeiend hete stenen tot een 
harde koek. Door er op te kauwen, werd 
de koek weer zacht en eetbaar. Het luch-
tige, gerezen brood werd waarschijnlijk 

voor het eerst in het oude Egypte ontdekt, 
zo’n 1.500 jaar v. Chr., en was het gevolg 
van spontane fermentatie. Het verhaal 
gaat dat een slaaf, die elke dag vers brood 
moest bakken, op een keer een restje ver-
zuurde broodpap van de vorige dag aan 
het deeg had toegevoegd, waardoor het 
nieuwe deeg ging rijzen. De broden die 
hij hiervan bakte, waren veel lekkerder 
en luchtiger. Tegenwoordig wordt gist 
gebruikt als rijsmiddel. Dit geeft een veel 
luchtiger brood. Bakkersgist zoals wij 
dat kennen, is een ontdekking uit de 19e 
eeuw. Tot die tijd werd brood gemaakt 
met bierresten waar gist in zat of met 
een starter, een mengsel van meel en 
water waarin wilde gisten zich hadden 
genesteld.

Goed, beter, best

Tot in de middeleeuwen bakte ieder-
een in Nederland zijn eigen brood. 

Daarna kwamen er bakkers in de ste-
den. Voor het bakken van brood werd in 

die tijd rogge gebruikt. Het werd lokaal 
geproduceerd, was goedkoop en behoorde 
net als gerst en haver tot de graansoorten 
waarmee het gewone volk zich voedde. 
De meer welgestelde lieden aten het luxe 
brood dat van geïmporteerd tarwe werd 
gebakken. 

Harde korrels met veel eiwitten en 
gluten zijn het best geschikt, maar in 
Nederland is het te koud voor ‘harde’ 
tarwe. Door het klimaat wordt in ons 
land vooral zachte tarwe verbouwd, die 
hoofdzakelijk wordt gebruikt als veevoer 
en als grondstof voor koek en gebak. 
Goede broodtarwe halen we uit Frankrijk 
of Duitsland. Maar de allerbeste tarwe van 
de wereld komt uit Amerika, sterke tarwe 
met een hoog gehalte aan gluteneiwit. 
Veredelingsbedrijven zijn aan de slag 
gegaan met transgene tarwe om deze beter 
bestand te maken tegen ziekten, insecten 
en droogte. Tarwetelers hebben dit lang 
tegengehouden, maar vorig jaar zijn de 
telerorganisaties in de VS, Australië en 
Canada van mening veranderd. Zij vrezen 
anders markt te verliezen door de komst 
van transgene soja en maïs. 

Om van minder geschikte tarwesoorten 
toch een lekker brood te maken, gebrui-
ken bakkers broodverbeteraars. Hiermee 
zijn kwaliteitsverschillen in de grondstof 
en variaties in het bakproces op te vangen,  
waardoor de kwaliteit van het brood 
constant is. Broodverbeteraars zijn bij-
voorbeeld suiker, vet en emulgatoren en 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
worden ook zetmeelsplitsende enzymen  
(amylases) toegevoegd. 

 Alledaagse kost

Op basis van de bestanddelen, de bereidingswijze 
of het formaat onderscheiden we talloze varianten.

• broodnodig.
• De een z'n dood is een ander z'n brood. 
• Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. 
• Als warme broodjes over de toonbank gaan. 
• het op je boterham krijgen. 
• Zoete broodjes bakken. 
• brood op de plank hebben.
• iemand het brood uit de mond nemen.
• een goed belegde boterham verdienen.
• Dat eet geen brood.
• Daar lusten de honden geen brood van.

Zeg het met brood

wit knip casino tijger bruin vloer maanzaad volkoren meergranen pompoenpitten rozijnen rogge maïs frans stokbrood turks brood duits brood

Gemaakt van tarwebloem. Voor het bakken van boven 
ingeknipt.

Gebakken in broodblik met 
een deksel erop.

bestreken met een waterig 
rijstpapje dat tijdens het 
bakken gaat scheuren.

Gemaakt van tarwemeel. Gebakken zonder bakblik. Voor het bakken bestrooid 
met  maanzaad.

Gemaakt van volkoren 
meel.

Combinaties van tarwe, 
rogge, gerst, maïs, haver, 
rijst en/of gierst.

meestal meergranen deeg 
waaraan pompoenpitten 
zijn toegevoegd.

Voor het bakken rozijnen 
toegevoegd aan het deeg.

Gemaakt van roggemeel. maïs meestal in combinatie 
met tarwe om de luchtige 
structuur te verkrijgen.

Wit brood van bloem uit 
zachte tarwe waardoor een 
andere structuur ontstaat.

Groot, zeer luchtig brood 
met grote gaten en dunne 
korst.

lang houdbaar, donker 
brood, met een eigen smaak 
door gebruik van zuurdeeg.
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rijke voedinGsbron

Brood is een van de belangrijke pij-
lers van onze dagelijkse voeding. Er 

zitten veel belangrijke voedingsstoffen 
in zoals koolhydraten, eiwitten, vezels, 
B-vitamines en mineralen zoals ijzer en 
sporenelementen. Een Nederlander eet 
gemiddeld 60 kg brood per jaar. Maar 
dat is eigenlijk te weinig. Volgens het 
Voedingscentrum halen veel volwassenen 
niet de nodige zes tot zeven boterhammen 
per dag. Brood is bijvoorbeeld een belang-
rijke bron van vezels die nodig zijn voor 
een goede darmwerking. In Nederland 
wordt door de Gezondheidsraad voor vol-
wassenen 35 g vezels per dag aanbevolen. 
Ongeveer een kwart halen we uit brood. 
Doordat volkorenmeel wordt gemaakt van 

de hele tarwekorrel, inclusief de zemelen, 
is volkorenbrood het rijkst aan vitamines, 
mineralen en vezels. Bruinbrood, ook wel 
tarwebrood genoemd, bevat wat minder 
zemelen. Voor witbrood is alleen het bin-
nenste deel gebruikt. Van de Nederlandse 
dagverse broden is slechts een kwart wit. 
Bijna de helft is bruin of tarwe, en bijna 
een derde volkoren. 

Ook is brood een belangrijke bron voor 
jodium. Jodium is nodig voor de pro-
ductie van schildklierhormonen die ons 
lichaam nodig heeft voor groei, stofwis-
seling en ontwikkeling van het zenuw-
stelsel. In Nederland komt van nature 
weinig jodium voor in de bodem en in 
ons land geteelde gewassen zijn jodium-
arm. Bakkers bakken daarom met spe-
ciaal broodzout, waaraan extra jodium 
is toegevoegd. Dat is wettelijk verplicht. 
Een volwassene heeft dagelijks 150 tot 
200 μg jodium nodig. Drie boterham-
men leveren ongeveer 90 μg jodium, met 
zes zit je helemaal goed. De keerzijde 
is het zout zelf. We eten meer zout dan 
goed voor ons is. Te veel zout verhoogt 
de bloeddruk, en dat is weer slecht voor 
hart- en bloedvaten. Daarom adviseert 
de Gezondheidsraad maximaal 6 g zout 
per dag. 

ZuiniG met Zout

Thuis minder zout over het eten 
strooien, helpt niet veel. Het meeste 

zout (70 procent) krijgen we binnen via 
industrieel bereide of bewerkte voedings-
middelen zoals brood, vleeswaren, soep, 
kaas of sauzen. Brood neemt daarvan 
maar liefst een kwart voor zijn rekening. 
Een sneetje bruinbrood (35 g) bevat circa 
0,5 gram keukenzout. De bakkerijsector 
heeft in 2009 het initiatief genomen om 
het zoutgehalte in brood met 10 procent 
omlaag te brengen. Het Warenwetbesluit 

Meel en Brood is er zelfs voor bijge-
steld, zodat alle bakkers wel moeten mee-
doen. Sinds vorig jaar zit er dus minder 
zout in ons brood, wat bijna niemand 
merkt. Binnen een paar maanden zijn 
we gewend aan minder zout in voeding. 
Of het voor brood nog een aantal stapjes 
lager kan, is de vraag. Niet alleen wat 
betreft de smaak, maar ook wat betreft 
broodbereiding. Zout beïnvloedt namelijk 
ook de baktechnische eigenschappen.    |

Op het veld is tarwe te herkennen aan 
de aren. In de tarwekorrels bevinden 

zich talrijke vezels, vitamines en mine-
ralen. In praktisch elk brood zit tarwe 
verwerkt, want het bevat gluten, speciale 
eiwitten die het brood structuur en elastici-
teit geven. De tarwesoort Triticum aestivum 
is de koning van de graansoorten. Van dit 
tarwemeel bak je het beste brood omdat 
het een hoog percentage gluten bezit. Een 
andere harde tarwesoort met veel gluten is 
Triticum durum die vaak voor couscous en 
pasta wordt gebruikt. Durum-tarwe is zelfs 
te hard voor brood. De glutenstructuur is 
te stevig, waardoor je geen luchtig brood 
krijgt, maar een soort pizza.
Behalve tarwe worden ook andere graan-
soorten, bijvoorbeeld rogge of maïs, gebruikt 
om brood te bakken, vaak in combinatie 
met tarwe. Roggemeel bevat veel eiwitten, 
maar het glutengehalte is veel lager dan in 
tarwe. Maïsmeel is een heldergeel, wat kor-
relig meel, dat weinig eiwit bevat en daarom 
wordt gebruikt in combinatie met tarwemeel 
of met een flinke hoeveelheid rijsmiddel. 
Meergranenmeel is samengesteld uit ver-
schillende soorten granen.            |

Koning der granen

helaas kan niet iedereen van een knappe
rig tarwebrood genieten. ongeveer één op de 
honderd nederlanders heeft last van gluten
intolerantie of coeliakie. Glutenvrije producten 
moeten gemaakt zijn van meelsoorten die van 
nature glutenvrij zijn zoals: boekweit, rijst, 
quinoa, gierst, amarant (kiwicha), teff, tapioca, 
sorghum of maïs. ofschoon in gewoon maïs
brood meestal ook deels tarwemeel is verwerkt. 
ook sojameel, kastanjemeel en kikkererwten
meel zijn glutenvrij.

KoKen Zonder gluten
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boterham geZond

per 100 g energie eiwit koolhydraten vet vezels ijzer jodium B-vitamines

(kcal) (g) (g) (g) (g) (mg) (μg) (μg)

Volkorenbrood 234 11,1 39,0 2,3 6,7 2,0 69,2 250,2

Tarwebrood 236 9,8 42,9 1,7 5,0 1,4 70,3 176,7

Witbrood 247 9,0 47,8 1,6 2,5 0,8 71,9 112,0

Maïsbrood 262 10,9 44,2 3,5 4,7 1,2 70,4 172,7



4 5De bAsisDe bAsis

de beste tarwe betekent niet gelijk een lekker luchtig brood. 
Alles draait om het zorgvuldig kneden en laten rijzen van 

het deeg zodat het gluten zich kan ontwikkelen.
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voor koolstofdioxide waardoor het deeg 
gaat rijzen. Het door de gist geproduceer-
de koolstofdioxide lost aanvankelijk op in 
de waterfase, en kan pas als gas ontsnap-
pen op een grensvlak van vloeistof en gas. 
Spontane vorming van CO2-gasbellen is 
thermodynamisch niet mogelijk. De gas-
bellen in brood beginnen dus als luchtbel-
letjes, die door grondig kneden het deeg 
in geslagen worden. 

De tweede reden om grondig te kne-
den is de noodzakelijke ontwikkeling van 
een goed glutennetwerk. Dit eiwitnetwerk 
vormt het geraamte van brood, wat uitein-
delijk resulteert in de kenmerkende elas-
tische structuur. Gluten ontstaat wanneer 
de eiwitten glutenine en gliadine uit meel 
in contact komen met water en vervolgens 
samengevoegd worden door de bij het kne-
den geleverde energie. Daarom zie je bak-
kers zo vaak deeg uitrollen en weer hard op 
elkaar drukken. De toegevoegde mechani-
sche energie is nodig voor de ontwikkeling 
van het glutennetwerk. De gluteneiwitten 
bevatten relatief veel cysteïnegroepen die 
met elkaar zwavelbruggen (disulfidebrug-
gen) vormen. Dit zijn de crosslinks in het 
eiwitnetwerk. Door het kneden worden 
de zwavelbruggen tussen de (gevouwen 
en gestrekte) eiwitketens verbroken en tij-
dens het rusten worden ze weer op andere  
plaatsen gemaakt (depolymerisatie- en (re-) 
polymerisatiereacties). Verder geeft het 
gluten stevigheid aan de gascellen waar-
door ze het CO2 beter vasthouden.

De ontwikkeling van het glutennetwerk 
moet in het begin nog op gang komen. 
Het deeg is dan nog gemakkelijk uit elkaar 
te trekken. Daarna neemt de samenhang 
van het deeg sterk toe. Het kost dan ook 
steeds meer energie om te kneden. Te 
lang doorkneden is echter ook niet goed, 
want dan gaan de glutennetwerken kapot. 
Het deeg valt uiteen en wordt kleverig.

In de hele wereld zijn bakkers dagelijks 
bezig met het bereiden van brood. 
Dag in dag uit maken ze brood in alle 

soorten en maten, maar de basis blijft het-
zelfde: meel, water, gist en zout. Behalve 
deze vier hoofdingrediënten worden vaak 
nog extra stoffen toegevoegd: de brood-
verbeteraars. Klassieke toevoegingen zijn 
vet, suiker en moutmeel die de malsheid, 
samenhang en houdbaarheid van het 
brood versterken. Tegenwoordig gebrui-
ken bakkers daarnaast ook hulpstoffen 
als emulgatoren, gluten, ascorbinezuur 
(vitamine C) en enzymen. 

Van de grondstoffen is meel het meest 
bepalend voor de kwaliteit van brood. 
Tarwemeel is de enige meelsoort die een 
eiwitnetwerk (het gluten) kan ontwikkelen 
en is daarom favoriet. Gluten zorgt voor een 
elastische en stevige broodstructuur. Verder 
heeft bakkersgist Saccharomyces cerevisiae 
de hoofdrol bij het rijzen van het deeg. Gist 
zet suiker om in ethanol en koolstofdioxide. 
Door de gasproductie zet het deeg uit en 
krijg je een mooi luchtig brood. 

De productie van brood begint met het 
mengen van de ingrediënten. Belangrijk 

hierbij is dat de gist niet in direct contact 
komt met het zout, anders verliest het 
zijn activiteit. Om de gistgroei op gang te 
brengen, wordt amylase toegevoegd. Dit 
enzym zet zetmeel om in dextrines en 
glucose, en deze hapklare suikers kunnen 
de gisten weer beter verteren. 

deuGdelijk deeG

De gemengde ingrediënten vormen 
het deeg, dat vervolgens moet wor-

den gekneed. Hierbij worden kleine 
luchtbelletjes in het deeg geslagen en 
kan het driedimensionale glutennetwerk 
zich gaan ontwikkelen. De luchtbelletjes 
en het glutennetwerk zijn essentieel voor 
een luchtig brood. De ingesloten luchtbel-
letjes vormen namelijk de verzamelplaats 

netwerken
  kneden

Tarwebloem bestaat voor ongeveer 8 à 10  
procent uit wateronoplosbaar eiwit: het glu-

ten. Dit is een mengsel van twee soorten eiwit-
ten: gliadinen en gluteninen. De gliadinen zijn 
bolvormig, de gluteninen zijn groter en meer 
staafvormig. Gluteninen zijn onderling covalent 
verbonden door zwavelbruggen en vormen een 
groot elastisch netwerk. De gliadinen zorgen 
voor de stroperigheid en zijn het glijmiddel tus-
sen het netwerk. Tijdens het kneden van deeg 
worden de zwavelbruggen verbroken en in de 
rust opnieuw gevormd. Hierdoor ontstaat na het 
rijzen een elastische, luchtige broodstructuur.      |

gliadine

glutenine

gluten

het geheim Van gluten

Gist zet onder zuurstofloze condities suiker 
om in ethanol en koolstofdioxide.

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
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de 100 °C uitkomt. De korst bereikt 
echter temperaturen van wel 150 tot 
170 °C. Bij deze temperaturen vinden 
bruiningsreacties (Maillard) plaats tus-
sen de aanwezige suikers en eiwitten die 
kleur en geur geven aan de knapperige 
broodkorst. Direct na het bakken wor-
den de broden meestal licht besproeid 
met water, waardoor de gevormde pyro-
dextrines een beetje oplossen en er na 
verdamping van het water een mooie 
glans op het brood ontstaat.        |
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rijZen en rusten

Na het mengen en kneden volgt de 
eerste gisting, de zogeheten voor-

rijs. De gistcellen vermenigvuldigen zich 
en maken CO2 en alcohol, waardoor het 
volume van het deeg in een klein uur 
ongeveer verdubbelt. Tijdens het gisten 
komen ook aroma’s vrij, die de basis 
leggen voor de smaak van het brood. 
Voordat het deeg het juiste volume heeft 
en de goede structuur, wordt de cyclus 
van kneden, rusten en rijzen een paar 
keer herhaald. Na de voorrijs wordt het 
deeg opnieuw gekneed om grote gasbel-
len te verkleinen en te verspreiden, en om 
de voedingsstoffen en gistcellen opnieuw 
gelijkmatig te verdelen. Het deeg wordt 
verdeeld in stukken en in bolvorm weg-
gezet voor de volgende rijzing: de bolrijs. 
Dit duurt ongeveer dertig minuten bij een 
relatieve vochtigheid van 85 procent en 
een temperatuur van 34 °C. 

Hierna krijgt de deegbol zijn definitieve 
vorm, zodat het in een bakblik past of op 
bakplaten kan worden gelegd. Door het 
deeg nog even uit en op te rollen worden 
de grotere gasbellen verdeeld in meerdere 
kleine, zodat het uiteindelijke brood een 
regelmatige structuur krijgt. Dit is ook 

het moment om het deeg te versieren 
met sesamzaad, maanzaad of een rijst-
papje voor tijgerbrood. Of het deeg wordt 
van boven ingeknipt voor een typisch 
knipbrood. In het bakblik vindt de derde 
rijzing plaats van ongeveer een uur.

krokante korst

Tot slot wordt het brood gebakken 
gedurende ongeveer 30 tot 40 minu-

ten bij een temperatuur van 200 tot 
260 °C. Ook in de oven rijst het deeg 
nog even. Dit komt doordat het gas in het 
deeg uitzet en omdat de eerste 10 minu-
ten de gist nog actief is en doorgaat met 
CO2-productie. Wanneer de temperatuur 
boven de 40 °C komt, sterven de gistcellen 
af. Bij deze temperatuur begint het gluten 
te stollen en het zetmeel te verstijfselen 
waarbij het water opneemt. Er ontstaat 
een gasdoorlatend netwerk waardoor het 
CO2 kan ontsnappen zonder dat de struc-
tuur verandert. Ook de alcohol begint te 
verdampen. 

De buitenkant van het brood droogt 
eerder uit dan de binnenkant, het 
kruim. Het kruim blijft overigens altijd 
verzadigd met water, waardoor de tem-
peratuur tijdens het bakken nooit boven 

of je nu meel voor volkorenbrood of witbrood 
nodig hebt, het wordt in hetzelfde maalproces 

gemaakt. na het malen wordt het meel in verschil
lende fracties gezeefd: van grof bruin meel tot zeer 
fijn wit poeder. De meest fijne fractie is de witte 
tarwebloem, dat enkel endosperm bevat en wordt 
gebruikt voor witbrood. Andere meelsoorten worden 
gemaakt door de verschillende fracties weer samen te 
voegen. bruinbrood (ook wel tarwebrood genoemd) 
wordt gebakken van tarwemeel waaraan een deel 
van de zemelfractie is toegevoegd; in volkorenmeel 
zijn alle fracties bijeengevoegd. De kiem wordt altijd 
verwijderd omdat die problemen geeft met de houd
baarheid. De kiem bevat relatief veel olie en vet, die 
snel ranzig worden door oxidatie aan de lucht.  |

malen in fracties

tijdens de groei aan de aar is de korrel ‘verpakt’ in een oneetbaar omhulsel – het kaf. De zemelen vormen een velletje rondom 
de tarwekorrel en bestaan uit verschillende, met elkaar vergroeide lagen vezels. binnen in de korrel zit het meellichaam  

(endosperm), dat vooral bestaat uit zetmeel en eiwit. De kiem is het deel van de korrel van waaruit een nieuwe plant groeit.

op de Korrel genomen

bakkers zijn wettelijk verplicht jodiumrijk zout te 

gebruiken. Dit zogeheten bakkerszout bestaat 

uit gewoon zout met extra jodium (5065 mg jodium 

per kg). bakkerszout wordt gebruikt in brood, koek

jes, cake en gebak. behalve als bron voor jodium 

is zout in brood belangrijk voor de smaak en de 

verwerkbaarheid van het deeg. Verder zorgt het 

voor een beter volume, een krokantere korst en 

een langere malsheid doordat zout het vocht in het 

brood langer vasthoudt.           |

baKKersZout

Meel, water, 
gist en zout Grondig mengen

en stevig kneden Laten gisten en 
rijzen: voorrijs

Nogmaals kneden en
deeg verdelen in stukken

Laten gisten en rijzen:
bolrijs tot definitieve vorm

Overbrengen naar
bakblik of bakplaat

Bakken: 30-40 min
bij 200-260 °C

Van meel tot brood
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vers brood heeft een krakende krokante korst. Maar een paar uur nadat 
het brood uit de oven komt, begint het verouderingsproces. de korst 

wordt zacht en de kruim stug. nieuwe enzymen bieden uitkomst.

Gevecht tegen
 water
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Oudbakken brood is niet lekker. 
Het verdwijnt al snel in de vuil-
nisbak of in het park bij de eend-

jes. Per jaar gooien we met zijn allen 
maar liefst 155 miljoen broden weg. Want 
brood wordt snel oud. Na drie uur begint 
de knapperige korst al taai te worden, 
veranderingen in de kruim zetten na 
ongeveer een halve dag in. 

Naar de kruim is al aardig wat onder-
zoek gedaan, maar sinds kort hebben 
onderzoekers ook de korst onder de loep 
genomen. Water blijkt de belangrijkste 
veroorzaker van veroudering en verlies 
van krokantheid. Wateropname in de 
korst moet dus zo veel mogelijk worden 
vermeden. Dat is een lastige opgave, 
want er is altijd passief watertransport 
van de relatief natte kruim (40 procent 
water) naar de droge korst (8 procent 
vocht). Daarnaast is er uitwisseling van 
vocht met de omgeving.

droGe korst 

Het kenmerk van een krokante korst 
is dat een lichte bijt resulteert in 

stapsgewijze breuk met een knapperig 
geluid. Deze knapperigheid gaat verloren 
als de korst slapper is geworden door 
opname van vocht uit de lucht of uit de 
kruim. Om de knapperigheid zo lang 
mogelijk te behouden, is het dus de kunst 

een korst te maken die na het bakken zeer 
droog is en daarna maar heel langzaam 
water opneemt. Voedselwetenschappers 
van het Top Institute Food & Nutrition 
ontdekten dat wanneer het deeg na het 
rijzen wordt besproeid met een eiwitsplit-
send enzym (protease), de korst direct 
na het bakken en afkoelen minder water 
bevat. Hiermee kan verlies aan krokant-
heid met een paar uur worden vertraagd. 
Door de eiwitsplitsing ontstaan kleine 
gaatjes in de korst, die daardoor poreus 
wordt. Hierdoor laat de korst water uit de 
kruim gemakkelijk door, zodat er minder 
in de korst achterblijft. Bovendien, als 
het vochtgehalte in de korst laag is, kan 
deze meer water opnemen voordat de 
kritische grens wordt bereikt en de korst 
taai wordt. 

Een andere methode die blijkt te wer-
ken, is vacuüm koelen van versgebakken 
broden. Onder vacuüm treedt namelijk 
kookpuntverlaging op en verdampt het 
water sneller. De verdampingswarmte 
wordt geleverd door het warme brood, 
dat daardoor zelf snel afkoelt. Verder 
blijkt dat smaaktesters de korst positiever 
(knapperiger) beoordelen, als bij breken 
meer geluid vrijkomt. Hiervoor moet een 
korst veel gascellen bevatten met niet te 
dunne wandjes. Bij een te fijne structuur 
neemt het geluid bij breken juist af.

ZetmeelCHemie

De zachte kruim heeft in wezen het 
omgekeerde probleem: het wordt 

stug bij veroudering. Niet omdat het 
uitdroogt, zoals het in de volksmond 
heet, want ook in een vochtige omge-
ving gebeurt het. Het stug worden is 
een gevolg van zetmeelretrogradatie. 
Zetmeel is samengesteld uit twee ver-
schillende polysachariden: amylose, dat 
is opgebouwd uit lineaire ketens van 
glucosemoleculen; en amylopectine, dat 
bestaat uit vertakte ketens van glucose-
eenheden. In rauwe zetmeelkorrels zijn 
de beide polysachariden opgeslagen in 
kristallijne en amorfe gebieden. Amylose 
bevindt zich vooral in kristallijne vorm 
waarbij de glucoseketens strak tegen 
elkaar aan liggen; water past er niet 
meer tussen. Amylopectine heeft vooral 
in amorfe vorm; alleen de losse ketenuit-
einden van dit vertakte molecuul kunnen 
zich in de kristallijne vorm bevinden. Bij 
verhitting boven de 60 °C verdwijnt de 
gehele kristallijne structuur. Het zetmeel 
zwelt, bindt water en het wordt geheel 
amorf. Hoe hoger de temperatuur, hoe 
amorfer. Die amorfe structuur is echter 
thermodynamisch niet stabiel. Daalt de 
temperatuur dan zal zetmeel de neiging 
hebben om terug te keren in de oor-
spronkelijke toestand. Dit heet retrogra-

onder invloed van de watergradiënt beweegt het water 
van de vochtige kruim naar de relatief droge korst.
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sensorische eigenschappen

bij veroudering wordt een knapperige korst snel taai en slap. onderzoekers werken aan processen om sensorische 
eigenschappen zo lang mogelijk te behouden. in de grafiek is het effect weergegeven van behandeling met protease (rood) en 
transglutaminase (groen) ten opzichte van geen behandeling (controle = blauw) bij een relatieve vochtigheid van 40 procent.
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datie: herkristallisatie van zetmeel waar-
bij gebonden water weer vrijkomt.

Wanneer brood uit de oven komt, is 
door de hoge temperatuur het zetmeel 
geheel amorf. Tijdens het afkoelen gaat 
amylose snel over in de kristallijne vorm, 
waardoor het brood een stevige structuur 
krijgt. Voor amylopectine gaat dat proces 
veel langzamer. In afgekoeld brood is 
amylopectine nog steeds amorf. Deze 
combinatie geeft vers brood de welbeken-
de zachte en toch stevige kruimstructuur. 
Wanneer echter ook de amylopectines 
langzaam overgaan naar de kristallijne 
toestand, wordt brood hard en verliest het 
zijn veerkracht. Brood bewaren in de koel-
kast helpt niet tegen veroudering, want 
bij lage temperatuur gaat de overgang van 

amorf amylopectine naar de kristallijne 
fase nog sneller. Voor invriezen geldt dit 
niet. Het water is dan niet meer mobiel 
en om te herkristalliseren moet het water, 
dat tussen de glucoseketens zit, weg kun-
nen. Uiteindelijk wordt brood wel oud in 
de diepvries, want helemaal immobiel is 
het water pas bij -80 °C. Brood droogt wel 
uit in de diepvries.

Tegenwoordig maken bakkers gebruik 
van maltogeen amylases die het oud wor-
den van brood vertragen. Deze enzymen 
remmen het retrogradatieproces van 
amylopectine door de uiteinden van de 
amylopectinestaarten in te korten. Direct 
na het bakken is brood waarin dit enzym 
is gebruikt wel iets stugger dan echt vers 
brood, maar die textuur is vervolgens wel 
permanent. Dat is de prijs die we voor een 
langere houdbaarheid moeten betalen. Het 
enzym vindt vooral toepassing in Engeland 
en Amerika waar een shelf life van 30 
dagen normaal is. Wanneer wij brood bij 
de bakker kopen, verwachten we niet dat 
het langer dan 2 à 4 dagen eetbaar is. 

verdere verbeterinG

Naast de maltogeen amylases staan 
voor broodverbetering nog twee 

enzymcategorieën in de belangstelling: 
de xylanases en de galactolipases. Beide 
spelen een rol bij versterking en stabili-
satie van het glutennetwerk. Xylanases 
stimuleren de glutenontwikkeling. Dat 
is opvallend want ze doen zelf niets met 
gluten, maar zijn betrokken bij de afbraak 
van xylanen. Deze verbindingen maken 
deel uit van de vezels (hemicellulose) in 
tarwemeel. Over hoe de xylanases precies 
bijdragen aan glutenontwikkeling zijn de 
geleerden het nog niet eens. Een van de 
theorieën is dat xylanen concurreren met 
gluten om water. De glutenpolymeren 
moeten gehydrateerd zijn om te functio-
neren. Aanvankelijk is in het deeg vol-
doende water aanwezig, maar tegen het 
eind van het kneedproces concurreert het 
gluten met de xylanen om water. Omdat 
de waterbindingscapaciteit van afgebro-
ken xylanen afneemt, zou het gluten deze 
concurrentiestrijd winnen. De andere  
theorie is dat de lange lineaire xylanen 
fysiek in de weg zitten en verhinderen dat 
het gluten een mooi netwerk vormt rond 
de gasbellen. Door xylanen kleiner te 
maken, krijgt het gluten meer ruimte.

De tweede nieuwe categorie verbeter-
enzymen, de galactolipases, spelen een 
rol bij het stabiliseren van de gasbel-
len en dragen daardoor bij aan verster-
king van het glutennetwerk. Traditioneel 

wordt voor het stabiliseren een emulgator 
gebruikt, bijvoorbeeld DATEM (diacetyl-
wijnsteenzuuresters van monoglyceri-
des). Vetsplitsende galactolipases bieden 
een alternatief. Deze vrij hydrofobe enzy-
men verzamelen zich bij voorkeur op het 
hydrofobe oppervlak van een gasbel. Daar 
zetten ze de galactolipiden uit tarwevet-
ten om in verbindingen met emulge-
rende eigenschappen die de gascel stabi-
liseren. Dit heeft als voordeel dat er geen 
dure, chemische emulgatoren nodig zijn. 
Nadeel van deze enzymatische emulga-
toren is dat de stabiliserende werking 
wat langer op zich laat wachten dan 
bij gebruik van chemische emulgatoren. 
Enzymen zijn actieve ingrediënten en 
daar moeten bakkers wel aan wennen.   |
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een zetmeelkorrel zit stevig in elkaar omdat de korrel 
bestaat uit een zeer geordende structuur van afwis

selend amorfe en kristallijne gebieden. De kristallijne 
gebieden bestaan uit de lineaire ketens van amylose en 
geven de korrel stevigheid en structuur. in de amorfe 
gebieden bevinden zich zowel amylose als amylopectine. 
bij 6065 °C zwelt het zetmeel op waardoor het geleert 
en de kristallijne structuur verdwijnt.         |

amorf en Kristallijn

zetmeelkorrel

1-100 μm

amorf
gebied

amorf

amorf

amorf

amorf

kristallijn

kristallijn

kristallijn

9-10 nm

ongeveer 0,5 tot 1 procent van de westerse bevol
king lijdt aan glutenintolerantie ofwel coeliakie. 

Voedsel dat gluten bevat, veroorzaakt bij deze mensen 
beschadiging aan de wand van de dunne darm. Dat leidt 
tot diarree, buikpijn en in ernstige gevallen zelfs onder
voeding vanwege een (sterk) verstoorde voedselopname 
via de darmwand. De enige oplossing is levenslang geen 
gluten eten. en dat is vrij lastig want gluten zit vanwege 
zijn gunstige eigenschappen bijna overal in verwerkt. 
Wat gluten uit tarwe zo bijzonder maakt, is dat het 
voor meer dan 50 procent uit slechts twee aminozuren 
bestaat: glutamine en proline. in de maag en twaalfvin
gerige darm wordt gluten door peptidases in stukken 
geknipt. peptidenfragmenten van 12 tot 22 peptiden 
met veel proline en glutamine blijven over. Dit zijn de 
onverteerbare en toxische fragmenten voor coeliakiepa
tiënten. De eiwitsplitsende enzymen (pepsine, trypsine 
en chymotrypsine) krijgen geen grip op de laatste pep
tidenrestjes. proline heeft namelijk als enige amino
zuur een ringstructuur waardoor de aminogroep cova
lent gebonden is. onderzoekers van Dsm hebben een 
enzym ontdekt, afkomstig van de schimmel Aspergillus 
niger, dat wel achter proline kan knippen en het gluten 
onschadelijk maakt. het enzym is geen alternatief voor 
een glutenvrij dieet, maar een patiënt kan wel zonder 
gevolgen eens een biertje drinken of uit eten gaan. 
een klinische studie moet nog worden uitgevoerd.    |

Verboden Voor gluten
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voor op sChool
 1. Welke zijn de vier hoofdingrediënten van brood?
 2. Wat is transgene tarwe?
 3. Noem vijf geurstoffen die ervoor zorgen dat versgebakken 

brood zo lekker ruikt (zoek op internet). Geef bijbehorende 
structuurformules.

 4. Bakkers maken gebruik van broodverbeteraars. Noem er 
drie en geef de structuurformules.

 5. Maïsbrood levert per 100 gram relatief veel energie. Welke 
voedingsstof is hiervoor verantwoordelijk? En waarom? 

 6. Noem drie functies van zout in brood. Wat is het verschil 
tussen bakkerszout en gewoon keukenzout en wat is de 
reden van het verschil?

 7. Spontane CO2-gasvorming is thermodynamisch niet moge-
lijk. Noteer de evenwichtsvergelijking van koolstofdioxide 
opgelost in water CO2 (aq) en koolstofdioxide in de gasfase 
CO2 (g). Hoe verschuift de ligging van dit evenwicht bij ver-
hoging van de temperatuur?

 8. Gluteninen bevatten veel dizwavelbruggen. Welke amino-
zuren komen veel voor in gluteninen? Geef de structuurfor-
mule van een dizwavelbrug tussen twee eiwitketens.

 9. Tijdens het bakken van brood neemt het volume van de 
gasbellen toe. Bereken met de algemene gaswet PV = nRT 
de procentuele volumetoename van de gasbellen als de tem-
peratuur stijgt van 40 °C naar 100 °C. (Tip: stel volume van 
het gas is 1,0 L bij 40 °C. Wat is het volume van dezelfde 
hoeveelheid gas bij 100 °C? Verwaarloos de verdamping van 
water).

10. Zoek op internet de structuurformules van galactolipiden. 
Wat is het hydofobe en het hydrofiele deel? Waardoor funge-
ren deze galactolipiden als emulgator?
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