
 

Bakkerijtechnologie en chocolade 2F 

Freddy Bekaert 

biotechniek 

bachelor in de agro- en biotechnologie 

campus Roeselare 

academiejaar 2021-2022 



 

Inleiding ............................................................................................................... 6 

1 Tarwe ............................................................................................................. 7 

1.1 Teelt en oogst van tarwe ..................................................................................... 9 

1.2 De tarwekorrel : bouw en samenstelling ........................................................... 10 

1.3 Soorten tarwe .................................................................................................... 13 

1.3.1 T. aestivum – zachte tarwes .............................................................................. 13 

1.3.2 T. aestivum – harde tarwes ............................................................................... 13 

1.3.3 T. durum ............................................................................................................ 14 

1.3.4 Verschil tussen T. aestivum en T. durum ........................................................... 14 

1.4 Het maalproces .................................................................................................. 14 

1.4.1 Ontvangst van de tarwe .................................................................................... 16 

1.4.2 Reiniging van de tarwe ...................................................................................... 16 

1.4.3 Bevochtigen van de tarwe ................................................................................. 17 

1.4.4 Malen ................................................................................................................. 17 

1.5 Tarweproteïnen ................................................................................................. 20 

1.5.1 Soorten tarweproteïnen .................................................................................... 21 

1.6 Voornaamste kwaliteitsparameters van bloem (en gries) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

1.6.1 Vochtgehalte ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.2 1000 korrelgewicht (tarwe) .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.3 Hectolitergewicht ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.4 DON (deoxynivalenol) ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.5 Asgehalte ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.6 Valgetal van Hagberg : Falling Number (FN) method ......... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

1.6.7 Amylografie : bepaling alfa-amylase activiteit .................... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

1.6.8 Eiwitgehalte –en kwaliteit ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.8.1 Zeleny sedimentatiewaarde ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.8.2 Kjeldahl methode ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.8.3 De alveograaf van Chopin .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.8.4 De Farinograaf van Brabender ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.6.8.5 De extensograaf van Brabender........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2 Productie van brood ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1 Mengen ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1.1 Bloem ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1.2 Water ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1.3 Zout ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1.4 Gist ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1.5 Bereidingsmiddelen ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.2 Kneden .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



 

2.3 Voorrijs (kuiprijs)........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.4 Verdelen en opbollen ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.5 Bolrijs ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.6 Opmaak ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.7 Narijs ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.8 Bakken .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.9 Bake off ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3 Chocolade ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.1 Oorsprong van chocolade : een duik in het verleden .......... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

3.2 De cacaoboom .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.1 Wetenschappelijk bekeken ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2 Teelt .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2.1 Warmte en vocht.................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2.2 Plantages ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2.3 Bladeren, bloemen en vruchten ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2.4 Fermenteren van de cacaobonen ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2.2.5 Drogen en opslag van de cacaobonen ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3 Moderne fabricage ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.1 Roosteren (branden) van de cacaobonen ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.2 Malen raffineren ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.3 Concheren ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.4 Afkoelen en stollen ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.5 Bewaren van chocolade ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.6 Smaak van chocolade ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.7 Soorten chocolade ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3.8 Tempereren (voorkristalliseren) ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.4 Speciale chocolades ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.4.1 Chocolade met extra anti-oxidanten ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.4.2 Biologische en/of Fairtrade chocolade ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.4.3 Kosher chocolade .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.5 Cacaoboter .................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.5.1 Functie .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.5.2 Eigenschappen .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.5.3 Gebruik in de keuken .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.6 Cacaofantasie of imitatiechocolade ............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.6.1 Wat ? ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.6.2 Samenstelling ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.6.3 Verwerking ................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.7 Enkele populaire producten ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.7.1 Hagelslag ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.7.2 Chocoladecallets ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



 

3.7.3 Chocoladedranken ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.7.4 Pralines ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.7.5 Ganache ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4 Confiserie : suiker en snoep ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.1 Suiker, het begin… ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.2 In Europa : specerij en geneesmiddel ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.3 Snoepgoed als genotsmiddel ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4 Suiker nu ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4.1 Suikers uit zetmeel ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4.2 Eigenschappen en gebruik van stropen ........ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4.3 Concentratie stropen .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4.4 Afkoelen en kristalliseren ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5 Suikers chemisch bekeken ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5.1 Glucose ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5.2 Fructose ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5.3 Sacharose ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5.4 Lactose .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.6 Kristallisatie en complexiteit ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.7 Karamellisatie ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.8 Suikervervangers .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.8.1 Suikeralcoholen (polyolen) ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.8.2 Intensieve zoetstoffen .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.9 Enkele (veel) gebruikte ingrediënten ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.9.1 Melkeiwitten en melkvet .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.9.2 Geleermiddelen ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10 Soorten snoep .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.1 Niet-kristallijn snoep ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.1.1 Harde snoepjes ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.1.2 Suikerspin ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.1.3 Karamellen en toffees .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.2 Kristallijn snoep ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.2.1 Fondant ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.2.2 Dragees ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.2.3 Lozenges ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.3 Luchtige snoepjes ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.3.1 Marshmellows ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.3.2 Nougat ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.10.3.3 Snoep van gelei en gom ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.11 Eenvoudig productieproces .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



 

Inleiding 
 

 

Deze cursus bestaat uit 5 delen : in de eerste twee delen zullen we alles behandelen 

van tarwekorrel tot afgewerkt (bakkerij)product; in het derde deel komt alles van 

“chocolade” aan bod, van cacaoboon tot  diverse chocoladeproducten en in het vierde 

deel bespreken we de productie van “confiserie” 

Daarna volgt nog een vijfde praktisch deel… (apart stukje) 

 

Tarwe behoort tot de drie meest geteelde graangewassen ter wereld, tesamen met 

maïs en rijst. Er bestaan talloze verschillende tarwesoorten. Het grootste deel van de 

geproduceerde tarwe is zachte tarwe om brood mee te maken, een kleiner percentage 

omvat de teelt van harde tarwe voor pastaproductie. Verder worden er op kleinere 

schaal nog andere tarwesoorten geproduceerd, waaronder spelt. 

De tarwe heeft onder meer het voordeel op rijst, dat er minder eisen moeten gesteld 

worden aan de geologische en de klimatologische omstandigheden om het met een 

goed rendement te telen. Daarenboven zijn de toepassingsmogelijkheden van tarwe 

groter. 

Tarwe is een van de oudste gedomesticeerde planten. De domesticatie vond 

waarschijnlijk ongeveer 10.000 jaar geleden plaats in het Midden-Oosten. 

Tarwe behoort tot de familie Poaceae en het geslacht Triticum. 

 

Chocolade is een van de opmerkelijkste voedingsmiddelen die we hebben. Het wordt 

gemaakt van wrange en bittere, maar voor de rest neutraal smakende zaden van een 

tropische boom, Theobroma cacao : toch is de smaak van dit zowel gefermenteerd als 

gebrand product uitzonderlijk vol, complex en veelzijdig.  

Het heeft ook een unieke consistentie : hard en droog bij kamertemperatuur, smeltend 

en romig in de mond.   

Het produceren van chocolade valt onder de noemer “Chocolate confectionary” 

Het waren de Maya’s en later vooral de Azteken die deze bomen teelden in Midden-

Amerika. Colombus nam de cacaobonen in 1502 mee naar Europa, en het zijn de 

Spanjaarden die het voortouw namen in de handel ervan, later gevolgd door oa de 

Nederlanders. 

Op dit moment is Barry-Callebaut de marktleider in de wereld op gebied van productie 

van chocolade. Hun grootste fabriek staat in Wieze (Lebbeke) in België.  



 

 

Onder de noemer “Sugar confectionary” valt alles wat geproduceerd wordt op gebied 

van suiker –en snoepgoed. 

De West-Europeanen kwamen voor het eerst in aanraking met suiker tijdens hun 

eerste kruistocht in de 11de eeuw. Kort daarna werd Venetië  het centrum van de 

suikerhandel tussen het Westen en de Arabische landen.  

De Europeanen gebruikten suiker in eerste instantie net zoals peper, gember en 

andere exotische producten : dus als smaakgever en geneesmiddel. 

In de 19de eeuw leidde de toenemende productie van bietsuiker en de ontwikkeling 

van machines die de fabricage, manipulatie en vormgeving van snoepgoed 

mechaniseerde, tot een situatie zodat voor iedereen goedkoop snoepgoed 

beschikbaar was. In diezelfde eeuw werden allerlei snoepjes en chocolaatjes 

uitgevonden, en groeide de beheersing van het kristallisatie- proces. 

 

In het laatste deel van deze cursus gaan we praktisch aan de slag in de demokeuken 

en in het bakkerijlokaal… 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tarwe 

 

Tarwe behoort tot de familie Poaceae en het geslacht Triticum 

De totale wereldproductie bedroeg in 2018 bijna 726 miljoen ton. Graanproductie is 

behoorlijk afhankelijk van weersfactoren. Droogte kan het oogstvolume drastisch 

verlagen. En omdat de teelt in diverse werelddelen plaatsvindt kunnen die 

weersomstandigheden best wel veel van elkaar verschillen… 

Welke landen zijn nu van belang in deze teelt : hieronder vind je een lijstje met de 10 

belangrijkste tarweproducerende landen.  

In figuur 1 vind je ook nog een wereldkaart die dit visueel voorstelt 

 



 

Top 10 landen naar productie van tarwe (in miljoen ton) : 

1. China - 131  

2. India - 100  

3. Rusland - 72  

4. USA - 51   

5. Frankrijk - 36 

6. Canada - 32  

7. Pakistan – 25  

8. Oekraïne – 25  

9. Australië – 21  

10. Duitsland – 20  

 

Rusland is wel de grootste exporteur ter wereld en gebruikt dit feit soms als middel 

om de markt te controleren (lees : de prijs te verstoren). Er wordt dan gesproken van 

“speculatie”. 

De prijs voor tarwe schommelt zoals de beurs : eind agustus 2020 zat die rond  de 

185€/ton, meestal kost tarwe tussen de 175€ en 200€/ton… 

Als we de opbrengst bekijken (kg tarwe/hectare) dan staat Duitsland met 7650 kg/ha 

helemaal bovenaan, gevolgd door China en Frankrijk met 5400 kg/ha; de gemiddelde 

opbrengst van de top 10 is 4000 kg/ha. 

Nog belangrijker dan de opbrengst, is de kwaliteit van de tarwe; dit is een ruim begrip, 

met veel aspecten waar we in deze cursus zeker verder op ingaan, maar het 

eiwitgehalte is een zeer belangrijke kwaliteitsparameter. Liefst wordt er een gehalte 

van meer dan 10% eiwit gehaald, maar afhankelijk van de toepassing, kan 10% soms 

nog te weinig zijn… 

 

 



 

 

Figuur 1 : tarweproductie in de wereld (2016) 

 

1.1.1 Teelt en oogst van tarwe  

De teelt van tarwe vindt plaats onder zeer uiteenlopende omstandigheden in de 

gematigde klimaatzones.  

In Europa werd tarwe in de steentijd reeds gebruikt voor het bakken van brood. In de 

gematigde gebieden werd aanvankelijk vooral spelt (T. speltum) geteeld, later 

grotendeels vervangen door de produktievere zachte tarwe (T. aestivum); de harde 

tarwe (T. durum) heeft zich vooral verspreid over het Middellandse Zeegebied. 

Bij de zachte tarwe is sprake van een zomer- en een wintertype. Voor het initiëren van 

de generatieve ontwikkeling vraagt wintertarwe lage tempera-turen en/of korte dagen 

tijdens de vegetatieve ontwikkeling. Wintertarwe moet daarom in herfst of winter 

gezaaid worden. Erg lage temperaturen in de winter 

kunnen echter plantsterfte geven. 

Algemeen kunnen we stellen dat teelt van tarwe niet zo’n uitzonderlijke 

omstandigheden vereist. Maar een regio met een warm, zonnig en droog (dus 

continentaal) klimaat is wel beter, dan een eerder nat en gematigd klimaat (dus 

zeeklimaat)… 



 

Daarom zien we dat de meeste tarwe geteeld wordt bvb in Rusland, China, India en de 

USA. 

Maar ook in Europa vinden we dergelijk warm klimaat, vooral dan in Italië, 

Griekenland, Spanje en Zuid-Frankrijk : deze landen produceren dan misschien geen 

zeer grote hoeveelheden (uitgez. Frankrijk), maar hun tarwe is wel van zeer goede 

(bak)kwaliteit ! 

De zomer staat in het teken van de tarweoogst. Eind juli start de oogst met 

wintertarwe en wordt afgerond met de later oogstrijpe zomertarwe. 

Tarwe wordt geoogst wanneer het overgrote deel van de plant geel is. De kern van de 

graankorrels dient volledig gedroogd te zijn, maar verder wacht men beter niet te lang 

met het oogsten. Een storm of andere slechte weersomstandigheden kunnen een 

goed gelukte oogst snel verwoesten. 

Men gebruikt een maaidorser om de tarwe te oogsten. Bij het maaien worden de 

halmen een stukje boven de grond afgesneden. Naast het maaien van het gewas dient 

men het graan ook te dorsen. Bij het dorsen worden de korrels van de halmen 

losgemaakt. Via een zeef worden de twee onderdelen van de plant gescheiden. De 

stukken stengel blijven op het veld liggen en worden daarna met een stropers in grote 

balen geperst. 

Tenslotte dient men het kaf nog te verwijderen, alvorens het graan gestockeerd kan 

worden. Men kan dit doen door het graan van de ene in de andere container over te 

gieten en het kaf via een natuurlijke bries of ventilator te verwijderen. De scheiding 

gebeurt op basis van gewicht, aangezien de tarwekorrels veel zwaarder wegen dan het 

kaf en dus sneller naar beneden vallen. 

De graankorrels moeten op een droge, koele plaats bewaard worden. Wanneer de 

korrel te vroeg geoogst is, is deze nog niet droog genoeg en bestaat er een grotere 

kans op bederf. Daarom moet te vroeg geoogst graan extra gedroogd worden. 

1.1.2 De tarwekorrel : bouw en samenstelling 

De tarwekorrels zijn in feite de zaden van de plant, ze zorgen voor de voortplanting 

van de tarweplant ! 

De tarwekorrel heeft een typische groeve of vouw (crease) : korrels van zachte tarwe 

zijn eerder rond en iets donkerder, korrels van harde tarwe eerder langwerpig en wat 

geler van kleur. 

 



 

 

 

Figuur 2 : “crease” bij een tarwekorrel  

 

De tarwekorrel is opgebouwd uit een meellichaam (endosperm) , wandlagen (bran 

of zemel) en de kiem (germ). De baard (hairs) bovenaan zorgen voor de verspreiding 

van de korrel door de wind.  

De kiem is rijk aan olie (opgelet van oxidatie bij bewaring) en bevat ook veel vitaminen. 

Het meellichaam of endosperm is rijk aan zetmeel en eiwitten die bij het kneden oa de 

gluten vormen. Rondom het endosperm bevinden zich de (beschermende) wandlagen. 

De wandlagen, die met elkaar vergroeid zijn, worden van het meellichaam gescheiden 

door de zogenaamde aleuronlaag. De wandlagen bevatten veel vezelstoffen. De 

aleuronlaag is rijk aan eiwit en vitaminen. 

 

 

 

Figuur 3 : bouw tarwekorrel 

Het endosperm is goed voor 80% van de korrel, de kiem ongeveer 2% en de zemel 

18%. 

 

De opbouw meer in detail : 



 

 

- Pericarp : het pericarp omvat het endosperm en beschermt het.  

Microscopisch bevat het verschillende lagen; van buiten naar binnen 

onderscheidt men de epidermis, de hypodermis,”cross cells” en “tubular 

cells”. De “cross cells” zijn lang en cylindrisch en hebben hun lengte-as 

loodrecht op deze van de korrel zelf. De “tubular cells” hebben hun lengte-as 

loodrecht op deze van de “cross cells”. 

-  Zaad : het zaad bestaat uit een zaadhuid, een nucellaire epidermis, het 

endosperm en de kiem  

o de zaadhuid ligt tegen de tubular cells en de nucellaire epidermis 

tegen de aleuronlaag 

o het endosperm bestaat langs de buitenkant uit de aleuronlaag en 

langs de binnenkant uit het zetmeelendosperm 

▪ de aleuronlaag : omvat heel de korrel, dwz zowel het 

endosperm als de kiem; de aleuroncellen zijn dikwandig 

▪ het zetmeelendosperm : de inhoud van de cellen maken 

samen de “bloem” uit : ze zitten vol zetmeelkorrels die in een 

proteïnematrix ingebed liggen; deze matrix bestaat 

voornamelijk uit gluten; zowel zetmeel als gluten zijn zeer 

belangrijk in de deegbereiding (zie later) 

- Embryo : het embryo (of de kiem) omvat ongeveer 2% van de korrel; het is rijk 

aan olie, proteïnen, as en suiker doch bevat geen zetmeel 

 

                             

 
 
Figuur 4 : detailtekening van een tarwekorrel 

Chemisch gezien bestaat de tarwekorrel uit :  



 

• koolhydraten (zetmeel) : 65 à 70 % (bevinden zich vooral in het 

endosperm)  

• eiwitten : 10 à 15 % (bevinden zich eveneens vooral in het endosperm), 

de gluten zijn een scheikundige structuur van eiwitten; deze gluten zijn zeer 

belangrijk omdat zij als het ware het "geraamte" van brood en deegwaren 

vormen. Zij bestaan voornamelijk uit gliadine (75%) en glutenine (25%) 

• vet : 1,7 à 2,2 %, deze vetten bevinden zich vooral in de kiem : deze  zijn 

meestal poly-onverzadigd en oxideren dus snel, wat tot ranzigheid kan 

leiden 

• minerale stoffen of asbestanddelen : 1.7 à 2.6 %, 

deze asbestanddelen zijn vooral terug te vinden in de wandlagen 

• water : 9 tot 16 %  

1.1.3 Soorten tarwe 

Zoals gezegd behoort tarwe tot de Poaceae en het genus Triticum. 

Het genus Triticum bevat op zijn beurt vele species waarvan ons T. aestivum (gewone 

tarwe) en T. durum ( durumtarwe) het meest interesseren ! 

T. aestivum omvat zowel de harde tarwes (“hard wheats”) als de zachte tarwes (“soft 

wheats). 

T. durum omvat de durumtarwes, die specifiek gebruikt worden voor de bereiding van 

deegwaren. 

1.1.3.1 T. aestivum – zachte tarwes 

De zachte tarwes hebben in vergelijking met de harde tarwes van hetzelfde species 

een povere bakwaarde; dit slaat enkel op het feit dat ze niet zo goed zijn in de 

productie van brood, maar wel voor het maken van koekjes en cake. 

Echte zachte tarwes kent men in onze streken niet; Noord-Amerika daarentegen wel… 

1.1.3.2 T. aestivum – harde tarwes 

De typische harde Amerikaanse tarwes worden geteeld in streken met een 

continentaal klimaat. De opbrengst ligt lager dan deze van de Europese tarwes en de 

korrels zijn veel kleiner. 

Harde tarwe heeft een hoge(re) bakwaarde (zie later) 



 

1.1.3.3 T. durum 

Deze soort tarwe wordt hoofdzakelijk gebruikt voor productie van deegwaren, maar 

de laatste jaren meer en meer gebruikt voor het bakken van (platte, etnische broden). 

Het wordt vooral geteeld in streken met een semi-droog klimaat zoals delen van 

Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Canada, Turkije en ook in de USA en Argentinië. 

Durumtarwes zijn de hardste tarwes; bij het breken van de korrel worden veel 

zetmeelgranules beschadigd. 

Het endosperm van deze tarwes zijn meestal amberkleurig omdat zij een hoog gehalte 

aan carotenoïden bevatten wat uiteindelijk pastaproducten een gelige kleur geeft. 

1.1.3.4 Verschil tussen T. aestivum en T. durum 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschilpunten :  

  
 

T. aestivum  T. durum  

      

Vorm van de korrel  Dik en rond  Ovaal en langwerpig  

Endosperm  Wit en zacht  Geel, glanzend en hard  

Gluten = proteïne  Lang en elastisch   Kort en stevig  

Asgehalte  1,50 à 1,75 %  1,75 à 2,25 %  

Verspreiding  Ruim over de wereld  beperkt tot landen met 

een zonnig klimaat en 

tot landen met een 

"durum" cultuur  

Gebruik  Heel divers  Vnl voor deegwaren en 

couscous  

 

Tabel 1 : verschil T. aestivum/T. durum  

 

1.1.4 Het maalproces 

Om de tarwe te vermalen tot bloem en griesmeel heeft men een progressieve 

industriële molen nodig. Zachte tarwe wordt tot bloem gemalen in een bloemmolen, 

griesmeel wordt tot gries(meel) gemalen in een griesmeelmolen. 



 

Een graankorrel legt een lange weg af voor we die tot kwaliteitsbloem verwerken. Bij 

de vermaling wil men zoveel mogelijk bloem bekomen met zo weinig weinig mogelijk 

contaminatie van zemelpartikels. 

De term bloemextractie (“flour extraction”) is het procentueel rendement aan bloem 

dat men verkrijgt uit tarwe. Theoretisch kan men dus een rendement halen van 80%, 

maar dit is praktisch onmogelijk. Normaal bekomt men ongeveer 72% 

extractierendement bij bloem voor wit brood. 

 

Enkele veel gebruikte termen in de maalderij : 

- straight run flour of straight grade : 72% 

- low grade flour : 65 – 72% 

- patent flour : bloem gevormd door de meest witte maalfracties : duur ! 

o short patent flour : 45% 

o long patent flour : tot 65% 

 

Hoe hoger het rendement des te meer wanddeeltjes er in de bloem aanwezig zullen 

zijn : dit impliceert een minder witte kleur (eerder grauw en donkerder), meer as, iets 

meer eiwitten, meer vezels, minder bakkwaliteit, meer waterabsorptiecapaciteit, 

kortere shelf-life en grotere enzymactiviteit. 

Tot +/- 65% heeft men een uiterst witte bloem, tussen 65% en 75% een kleine toename 

in kleur en vanaf 75% krijgt men een veel donkerder product.  

Een volkorenbloem (whole wheat flour) komt overeen met een extrac-tierendement 

van 98%. Bij de productie hiervan wordt de zemel wel eerst afgescheiden, fijngemalen 

en dan terug toegevoegd aan de bloem; de aanwezigheid van zemelfracties kan 

geëvalueerd worden door het asgehalte te meten (zie later). Het asgehalte in bloem is 

veel lager dan dit in de zemelen.  

Deze bloem is dan wel hoger in eiwitgehalte, toch vormt deze bloem niet even veel 

gluten dan witte bloem met iets minder eiwitten; de oorzaken zijn : 

- scherpe zemelfracties snijden letterlijk door de gluten heen 

- zemelen zijn rijk aan pentosanen (polysacchariden – voedingsvezels), die 

glutenvorming verhinderen 

- veel proteïnen in volkorenbloem komen uit de zemel, en vormen geen gluten 



 

                       

 

                        Figuur 5 : % extraction 
 

1.1.4.1 Ontvangst van de tarwe 

Na analyse van een monster (op conformiteit met de specificaties, op sporen van 

ziekte of verontreiniging) kan de tarwe gelost worden. Tarwe wordt aangevoerd per 

binnenschip of per vrachtwagen. Tijdens het losproces wordt een grove reiniging 

uitgevoerd (stof, aarde, vreemde voorwerpen, …).  Hiertoe wordt een zeefinstallatie 

en een afzuiginstallatie aangewend. Daarna wordt de tarwe in grote silo's gestockeerd. 

1.1.4.2 Reiniging van de tarwe 

Vooraleer de tarwe te malen moeten de vreemde delen verwijderd worden (steentjes, 

kleine korrels, vreemde granen, enz.). Deze vreemde delen worden verwijderd door 

middel van een luchtkanaal of een trillende zeef en een luchtcirculatie (steentjes en te 

lichte delen, bvb. stro) of door middel van een magneet (ijzerdeeltjes). De laatste jaren 

worden er ook visionsysteem gebruikt die (net zoals in de frietindustrie) de 

verontreinigingen verwijderen dmv perslucht. 

Na dit reinigingsproces wordt de tarwe opgeslagen in voorraadsilo's. De 

afvalproducten (uitgez. metaal en stenen) van dit reinigingsproces worden verkocht 

aan de veevoederindustrie.  

Dit reinigingsproces is belangrijk voor de verdere kwaliteit van de bloem en griesmeel. 

Immers, indien vreemde bestanddelen niet verwijderd worden, dan zullen deze in het 

eindproduct teruggevonden worden en kunnen deze de maalinstallatie beschadigen ! 



 

1.1.4.3 Bevochtigen van de tarwe 

Om later beter te kunnen malen en minder de kwaliteit van de tarwe te beschadigen 

(vooral de gluten) is het belangrijk dat de tarwe voldoende vocht bevat. Daarom wordt 

deze bevochtigd tot ongeveer 16 % vochtgehalte. In een archimedesvijs wordt het 

water toegevoegd. Daarna moet de tarwe rusten (4 tot 24 uur naargelang de soort 

tarwe). 

Redenen : 

- versoepelen van de zemel : die versplintert dan niet bij het malen; als dit wel 

zou gebeuren, dan zouden deze hele kleine stukjes niet meer uitgesorteerd 

kunnen worden 

- verzachten van het endosperm : daardoor komt het zetmeel en de eiwitten 

wat los te liggen 

1.1.4.4 Malen 

Het doel van het maalproces wordt dus als volgt omschreven : het vrijmaken 

en scheiden van het endosperm enerzijds en de zemelen en kiemen anderzijds 

met maximaal behoud van de kwaliteit (vooral gluten) en een zo hoog mogelijk 

rendement (kostprijs).  

Vroeger werd er in één stap gemalen. De tarwe werd tussen twee horizontale 

stenen ingevoerd, waarbij de bovenste steen werd aangedreven door de mens, 

de wind of het water. Daarna werd eventueel in een eenvoudige zeef de bloem 

van de zemelen gescheiden. Deze soort van malen heeft twee grote nadelen 

: beschadiging van de  gluten (proteïne) en een laag rende-ment. 

Vanaf 1860 werd het progressief malen ingevoerd. Tot op heden is de techniek 

dezelfde gebleven, maar werd deze wel verfijnd en geperfec-tioneerd.  

Het maalproces is een fysisch proces, d.w.z. dat er geen chemische 

verbindingen of reacties worden veranderd, verwijderd of gecreëerd.  

De fysische kenmerken van de verschillende elementen zijn de volgende :   

- bloem : wordt gemakkelijk gereduceerd tot een poedervorm en heeft een 

hoger soortelijk gewicht dan de huid (ofwel zemelen) van de tarwe  

- griesmeel: wordt niet gemakkelijk gereduceerd tot poedervorm, maar 

behoudt een korrelstructuur   

- zemelen: hebben de eigenschap om in "grote vellen of plakken" te 

blijven tijdens het maalproces 

- kiemen: analoog aan zemelen 



 

 

In een (bloem)molen zijn er drie belangrijke machines :   

- de cilinders of walsenstoel 

- de plansifters of zeven 

- de griespoetsmachines 

De cilinder breekt de tarwekorrel tussen twee - met een verschillende snelheid 

- draaiende rollen. In het begin van het maalproces zijn deze rollen geriffeld, op 

het einde van de cyclus zijn deze glad. De eerste cilinders heten de 

brekercylinders, de laatste de reductiecilinders.  

De brekerswalsen of brekers : dit zijn geriffelde cylinders die tegen elkaar in 

draaien met een lichtjes verschillende snelheid en een scheurende beweging 

uitoefenen op de graankorrel. Hun rol is de tarwekorrel open te breken en de 

bloem van de zemel af te wrijven.  

Op de eerste breekcilinder wordt de tarwekorrel voor het eerst gemalen. 

Onderaan de rollen wordt een grof mengsel van zemelen en bloem op-

gevangen, waarbij nog zeer veel bloem aan de zemelen hangt. Daarna wordt 

dit mengsel via een pneumatisch transport naar boven gestuwd en daarna 

wordt het in een plansifter ingevoerd.  

 

 

 

Figuur 6 : plansifter 



 

 

Figuur 7 : plansifter binnenin 

 

Een plansifter is als een grote kast met een verzameling van boven elkaar 

liggende zeven. De fijnste zeven zitten onderaan. Deze machines draaien 

horizontaal. Het mengsel van bloem en zemelen valt doorheen de steeds 

kleiner wordende zeven, zodat producten met een verschillende granulometrie 

kunnen worden gescheiden. Vermits bloem een kleinere granulometrie heeft 

dan de zemelen zullen bovenaan de plansifter zemelen worden afgezeefd en 

onderaan de bloem. Onderaan de plansifter kunnen dus tot zes verschillende 

producten worden opgevangen, naargelang de korrelgrootte (granulometrie). 

De fijnste korrels zijn bloem en worden afgevoerd als afgewerkt product. De 

grotere delen worden voor het opnieuw malen naar een andere cilinder gevoerd 

: de grotere zemeldeeltjes gaan naar een grovere breker, de kleinere 

zemeldeeltjes naar een cilinder met een kleinere riffeling of naar een gladde 

cilinder (de reductiecilinder).  

Het maalproces begint dan opnieuw en naarmate het maalproces wordt 

verdergezet is steeds minder bloem aan de zemelen gehecht. Er zijn ongeveer 

een tiental passages voorzien. Omdat het bij een gelijke granulometrie niet 

mogelijk is om de bloem van de zemelen te scheiden op basis van korrelgrootte 

en het gebruik van een plansifter niet geschikt is, wordt een ander type toestel 

gebruikt, met name de griespoetsmachine. Griesmeel is het endosperm, maar 

waarbij dit endosperm een veel grotere granulometrie heeft en niet kan 

beschouwd worden als bloem. Doorheen deze machine wordt een luchtstroom 

van beneden naar boven gegenereerd. Het product (mengsel van bloem en 

zemelen) wordt over een zeef geleid. De lichte deeltjes, de zemelen, vallen later 



 

naar beneden, dus op het achterste deel van de machine, de zware deeltjes, 

het gries, valt dus vooraan naar beneden. In een bloemmolen is het aantal 

griespoetsmachines heel beperkt.  

De griespoetsmachine is dus een aanvulling op de plansifters. Zij bevatten ook 

zeven, maar bovenaan de zeven zit een afzuiging (aspiratie), die de lichtere 

zemelen gaat scheiden van de grovere bloem. Zo worden de meeste 

zemeldeeltjes verwijderd vooraleer de bloem naar de reductiewalsen gaat. De 

gladwalsen of reductiewalsen: dit zijn gladde rollen die eveneens tegen elkaar 

in draaien met een licht verschillende snelheid. De reductiewalsen zetten de 

grove bloem, gries genoemd om tot fijne bloem. Het doel van het 

reductiesysteem is het geleidelijk verkleinen van endosperm tot bloem met 

vorming van een minimum aan zemelenstof, een minimum aan verbrijzelde 

kiemen en een optimum aan beschadigde zetmeelkorrels.  Na elke reductie 

wordt opnieuw gezeefd. Op die manier worden zemelen en 

kiemdeeltjes zo goed als mogelijk uitgezuiverd. Het eindproduct (de bloem) 

wordt naar een silo geblazen. 

Het functioneren van de durummolen onderscheidt zich principieël niet van een 

zachte tarwe molen. Omdat men echter geen bloem van harde tarwe, doch 

griesmeel (semoule) nastreeft, zal men het product niet zo fijn malen. Dit 

betekent dat men minder gebruik kan maken van een plansifter, maar dat een 

griespoetsmachine moet aangewend worden. Daar waar in een bloemmolen 

het eindproduct uit een plansifter wordt gehaald, zal in een griesmeelmolen het 

eindproduct uit een griespoetsmachine gehaald worden. Bij een durummolen is 

naast het optimaal behouden van de kwaliteit van de gluten, ook de hoeveelheid 

bètacaroteen van belang. Naarmate men fijner griesmeel maalt, zal de 

hoeveelheid bètacaroteen afnemen, zodat de kleur van de deegwaren niet 

ambergeel, maar witgeel dreigt te worden. 

1.1.5 Tarweproteïnen 

Eerder hebben we de samenstelling van de graankorrel besproken om dan over te 

gaan tot de beschrijving van het vermalingsproces. Op het einde van dit proces 

verkrijgen we bloem (of gries), die hoofdzakelijk bestaat uit zetmeel en proteïnen van 

het endosperm. 



 

Deze eiwitten zijn zeer belangrijk voor de productie van brood en gebak om- wille van 

hun functionaliteit. 

1.1.5.1 Soorten tarweproteïnen 

De tarweproteïnen kunnen worden onderverdeeld in glutenproteïnen (+- 85% van het 

totaal proteïnegehalte) en niet-gluten proteïnen (resterende +- 15%). 

Naargelang de bron varieert het eiwitgehalte in tarwe tussen de 8 en 16%. Naarmate 

dit gehalte hoger is, stijgt het procentueel aandeel van de gluten-eiwitten ! 

De niet-glutenproteïnen zijn vooral terug te vinden in de aleuronlaag en de zemel en 

veel minder in het endosperm.  Het zijn vooral monomere structurele of fysiologisch 

actieve proteïnen (enzymen en enzyminhibitoren), hoewel ook polymeren voorkomen 

die een functie vervullen als reserveproteïnen. 

Begin 20ste eeuw ontwikkelde Osborne een fractionatiemethode voor graan-proteïnen 

in de vorm van opeenvolgende extracties met verschillende solven-ten. 

 

Osbornefractie Oplosbaarheid 

  

Albumine Extraheerbaar in water 

Globuline Extraheerbaar in opgelost NaCl 

  

Gliadine Extraheerbaar in waterige 

alcoholoplossingen (70% ethanol) 

Glutenine Extraheerbaar in opgelost azijnzuur 

  

Residu Niet extraheerbaar 

 

Tabel 2 : overzicht van de verschillende tarweproteïnen 

 

De glutenproteïnen zijn veruit de voornaamste groep van proteïnen in tarwe. Ze 

worden verbruikt tijdens de kieming.  

Deze proteïnen bevatten hoge gehaltes aan glutamine; dit aminozuur is een typische 

waterstofbrugvormer. 

Er zijn twee duidelijk verschillende groepen van glutenproteïnen : de mono-mere 

gliadinen en de polymere gluteninen. Deze worden +- in gelijke hoeveelheden 



 

aangetroffen. Gluteninen zijn trouwens de grootste proteïnen in de natuur;  vooral 

intermoleculaire disulfidebruggen zijn verantwoordelijk voor de polymeerstructuur.  

Reeds lange tijd weet men dat de eiwitten in tarwe cruciaal zijn bij de produc-tie van 

brood. Hoewel ook een aantal niet-glutenproteïnen uit tarwe het brood-

bereidingsproces kunnen beïnvloeden, zijn het de glutenproteïnen die cruciaal zijn !  

Na hydratatie en mits input van energie vormen ze een netwerk, dat wel-bepaalde 

reologische heeft. Dit cohesief (aaneenhangend) visco-elastisch netwerk wordt tijdens 

het kneden gevormd en vormt een deeg met de nodige  elasticiteit en viscositeit. Iets 

is perfect elastisch wanneer het onder invloed van een externe kracht een reversiebele 

(omkeerbare) vervorming ondergaat. Wanneer iets naast elastische ook visceuze 

eigenschappen bezit, dan zal de energie die geleverd wordt deels verloren gaan als 

warmte door wrijving. Als gevolg hiervan zijn de vervormingen van visco-elastische 

materialen niet volle-dig reversiebel.  

Dankzij de visco-elastische eigenschappen is een deeg in staat om de gassen die 

geproduceerd worden tijdens de fermentatie en de ovenrijs vast te houden zodat de 

typische luchtige kruimstructuur van brood ontstaat tijdens het bakken (zie later). 

Binnen het visco-elastisch netwerk van glutenproteïnen in deeg vervullen gluteninen 

en gliadinen een verschillende rol. 

- de glutenpolymeren vormen een netwerk dat aan de deeg cohesiviteit 

(sterkte, weerstand tegen vervorming) en elasticiteit geeft. 

- de monomere gliadinen zijn daarentegen verantwoordelijk voor de viscositeit 

van deeg; zij interfereren met de interacties tussen de glutenpolymeren en 

treden zo op als weekmaker in het gluteninepoly-meersysteem; ze dragen op 

die manier bij tot de plasticiteit van deeg. 

 

 



 

 

Figuur 8 : Visco-elastisch netwerk van gliadine en glutenine 

Interacties tussen de glutenproteïnen : zowel viscositeit als elasticiteit berus-ten op 

verschillende soorten chemische interacties tussen deze proteïnen ! 

- covalente interacties : de elasticiteit/sterkte van deeg is afhankelijk van het 

polymeer karakter van glutenine; dit karakter is een gevolg van de 

intermoleculaire disulfidebruggen (S-S) tussen de verschillende 

gluteninesubeenheden; dit is belangrijk bij brooddeeg, maar niet voor 

productie van koekjes; dan wordt soms cysteïne toegevoegd, die deze S-S 

bruggen verhinderen. 

- hydrofobe interacties : waterafstoting tussen de glutenproteïnen 

- waterstofbruggen : glutenproteïnen bevatten veel glutamine; dit is een sterke 

H-brugvormer, dit leidt tot deegsterkte 

Gliadine/glutenine verhouding 

Voor productie van brood is een goede balans tussen viscositeit en elastici-teit/sterkte 

van het deeg gewenst. Voldoende elasticiteit is vereist voor een aanvaardbaar 

gashoudend vermogen van deeg (zie later).  

Een onvoldoende elastisch deeg zal leiden tot lage broodvolumes omdat de gassen, 

die geproduceerd worden tijdens de fermentatie en ovenrijs, niet voldoende kunnen 

worden vastgehouden door het deeg.  

Anderzijds zal een té elastisch deeg ook leiden tot lage broodvolumes. Een te hoge 

deegsterkte verhindert immers de expansie van gascellen in het deeg. 

 


