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Innoveren in brood

Inzicht in de (bio)chemische en fysische processen die de  
kwaliteit van brood bepalen was het kerndoel tijdens het event 
‘Ons dagelijks brood’ op 9 oktober gehouden in Affligem.  
Diverse wetenswaardigheden en bevindingen uit Flanders’ 
FOOD onderzoeksprojecten, die mogelijkheden geven voor  
innovaties, kwamen aan bod. 

“De toekomst van brood en bakkerijen kan 
gevonden worden in het verleden.” Frederik 
Lievens, group channel director - artisan & 
distributors bij Puratos, citeerde de futuro-
loge Anne Marie Dahl op het Flanders’ 
FOOD event in Affligem. Innovaties richten 
zich op verbeteringen in smaak, kwaliteit, 
bereidingsgemak en kostprijs. Hij bena-
drukte dat de kostprijs geen excuus kan zijn 
om niet te innoveren. “Er is altijd een prijs-
druk in de markt. Ook consumenten die 
alleen naar de laagste prijs kijken, zijn niet 
nieuw.” Actuele drijfveren voor innovatie 

CONGRES

Flanders’ FOOD event ‘Ons dagelijks brood’

zijn de stijgende kostprijs van granen op de 
wereldmarkt en de aandacht voor duur-
zaamheid. Lievens: “De opbrengst per hec-
tare moet omhoog en alles wat van het land 
komt, moet verwerkt worden in producten.” 
Vanuit duurzaamheid vraagt verlies van 
grondstoffen in de keten alle aandacht bij 
technologieontwikkelingen. Belangrijk voor 
de verdere ontwikkeling van de bakkerijsec-
tor is het beschikbaar maken van objectieve 
informatie over de gezonde eigenschappen 
van brood en granen. Lievens verwees  
ook naar de website broodengezondheid.be.

Biochemie van brood
Jan Delcour, hoofd van het Laboratorium 
voor Levensmiddelenchemie en Biochemie 
van de KU Leuven, zette de (bio)chemie 
achter de bereiding van tarwebrood uiteen. 
Zetmeel, eiwitten, dieetvezels en vetten 
werden toegelicht. De broodkruim bestaat 
uit twee fasen: het continue glutennetwerk, 
uniek in tarwebrood, en de discontinue fase 
van gegelatineerde zetmeelkorrels. Tussen 
beide is er contact over het volledige opper-
vlak van de zetmeelkorrels, die omsloten 

worden. De precieze interacties tussen de 
meelvetten en de gluten zijn volgens Del-
cour een onderwerp van verder onderzoek. 
Hij merkte op dat de structuur van brood 
pas ontstaat bij het afkoelen van het brood. 
“Brood dat uit de oven komt is nog zacht en 
daardoor moeilijk te versnijden.” 
De hoogleraar onderstreepte het belang van 
enzym- en ingrediëntentechnologie voor de 
organoleptische eigenschappen van brood. 
Alfa-amylase veroorzaakt een volumever-
groting. Dit is volgens Delcour niet zozeer 
door het ter beschikking stellen van maltose 
voor de fermentatie, maar eerder door het 
verlagen van de viscositeit tijdens het gelati-
neren van het zetmeel. Bij maltogene  
alfa-amylase (Novamyl) is het werkings- 
venster voornamelijk bij en juist na de gela-
tinisatiefase boven de 70°C. Hierbij ontstaat 
een zachte kruimstructuur met een normale 
fijne celverdeling in een kruim die minder 
vlug veroudert. 

Oudbakken brood
Het oudbakken worden van brood werd  
toegelicht door Geertrui Bosmans, onder-
zoekster op het labo van Delcour. Het ver-
ouderingsproces komt op gang zodra het 
brood uit de oven komt. Oorzaak is in eer-
ste instantie het herkristalliseren, ook wel 
retrogradatie genoemd, van het gegelati-
neerd zetmeel. Bij langer bewaren dan  
enkele dagen zal het glutennetwerk water 
verliezen aan het zetmeel waardoor de 
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bloem en water met behulp van spontane 
fermentatie van gisten en melkzuurbac- 
teriën. Centraal in de bereiding staat het 
verversen van de desem. Dit betekent dat de 
‘moederdesem’ opnieuw voorzien moet 
worden van bloem en water, zodat er  
nieuwe suikers beschikbaar zijn voor de  
micro-organismen.  
Hoogleraar Luc De Vuyst, hoofd van de  
Research Group Industriële Microbiologie 
en Voedingsbiotechnologie aan VUB,  
besprak de microbiële ontwikkelingen in 
zuurdesems. Bij spontane zuurdesemfer-
mentaties verloopt dit typisch in drie fasen 
waarbij onderlinge eliminatie en competitie 
tussen bacteriën optreedt, wat uiteindelijk 
leidt tot een stabiel ecosysteem van zuurto-
lerante zuurdesem-specifieke melkzuurbac-
teriën. Een alternatief voor de spontane fer-
mentaties is het gebruik van starterculturen 
voor de zuurdesembereiding. Deze bevatten 
geselecteerde culturen van micro-organis-
men om een snelle zuurvorming en/of aro-
mavorming te verkrijgen. Bij startculturen 
is het zuurdesemfermentatieproces ook 
meer onder controle. De kwaliteit van het 
desembrood wordt volgens De Vuyst verder 
ook bepaald door de natuurlijke gisten en 
hun zogenoemde trofische relatie met de 
melkzuurbacteriën. Hierbij worden com-
plementaire associaties gevormd tussen een 

giststam en een bepaald 
type melkzuurbacterie. 
Voorbeeld hiervan is het 
San Francisco zuurdeeg 
met als gist K. exigua en als 
melkzuurbacterie L. san-

franciscensis. Naast melkzuurbacterie-gist 
interacties dragen ook associaties tussen 
complementaire melkzuurbacteriën bij tot 
de stabiliteit van zuurdesemecosystemen. 
Om dit alles in goede banen te leiden (en 
tot het gewenste resultaat te komen) zijn 
volgens De Vuyst keuze en controle van 
procesparameters als temperatuur, deeg- 
opbrengst, pH en het verversingsritme van 
groot belang. 

• YVES DE GROOTE •

Steinhaus besprak in detail de zogenoemde 
Streckerafbraak van stoffen die gevormd 
worden door gisten. Dit is een niet-enzy-
matische omzetting, waarbij de aminogroep 
van een aminozuur met een dicarbonyl, een 
tussenproduct van de Maillard-reactie, rea-
geert. Hij merkte op dat voor de ontwikke-
ling van nieuwe aroma’s in de kruim, het 
belangrijk is om andere gisten dan de stan-
daard bakkersgist Saccharomyces te gebrui-
ken. Bovendien mogen die uitsluitend als 

voordeeg bij het kneden van het brood  
worden toegevoegd. “Aromavormende gist-
soorten kunnen immers de concurrentie 
met reguliere bakkersgist in het deeg niet 
aan en moeten de kans krijgen afzonderlijk 
vooraf hun geur- en smaakcomponenten  
te ontwikkelen.”

Zuurdesem
Een belangrijke herbronning binnen de  
artisanale en industriële bakkerijen is tradi-
tioneel zuurdesembrood, gemaakt van 
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kruim verder harder wordt. Bij het gebruik 
van alfa-amylase met als oorsprong Bacillus  
stearothemophilus zal de herkristallisatie 
trager verlopen. Tijdens het bewaren wordt 
de kruimstructuur dan ook minder snel 
hard en blijft de veerkracht beter.

Broodaroma
Naast versheid is het aroma de belangrijkste 
kwaliteitsparameter van tarwebrood, zei 
projectleider Martin Steinhaus van de 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmit-
telchemie (DFA). “Niet minder dan een 
twintigtal componenten zijn van belang.” 
Hij besprak de biochemie van de aromavor-
ming bij de broodbereiding. Gisten spelen 
hierbij een centrale rol, aangezien zij ami-
nozuren omzetten. Het broodaroma in de 
kruim is volgens Steinhaus bij een lang rijs-
proces grofweg dubbel zo sterk als bij een 
korte, geforceerde rijs. “Om de gistcellen 
langer dan acht uur fermentatie nog te laten 
doorgaan met aromaproductie is het toe-
voegen van extra voedingsstoffen voor de 
gist noodzakelijk. De tijd om nogmaals tot 
een waarneembare verdubbeling van het 
aroma te komen is te lang om toepasbaar te 
zijn binnen een productieproces.” Ook de 
korstvorming is belangrijk voor het aroma. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe aroma’s in de kruim, is het belangrijk om andere gisten dan de standaard bakkersgist te 

gebruiken. 

‘ Kostprijs kan geen excuus 
zijn om niet te innoveren’


