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VERSLAG OVER HET JAAR 1964 

1. A L G E M E E N 

1.1 Financiën 

Het instituut ondervond in het afgelopen jaar van de zijde van het bedrijfsleven 
in het algemeen een goede belangstelling. Tot op zekere hoogte kwam deze tot 
uiting in de financiële bijdragen die verstrekt don wel in het vooruitzicht gesteld 
werden, en in de verleende opdrachten. 

Voor het vrije speurwerk ten behoeve van landbouw, maaibedrijven en bloem
verwerkende industrie werden wederom subsidies ontvangen van het Nederlands 
Groon-Centrum en het Produktschop voor Granen, Zoden en Peulvruchten. De op 
deze wijze van het georganiseerde bedrijfsleven ontvangen gelden bedroegen in 
totaal ca. 3 0 % meer don in 1963. 

Voor het vrije speurwerk dot verricht werd ten behoeve van de bakkerij, zoals 
dot met betrekking tot de procesvereenvoudiging en het diepvriezen, werd ook in 
1964 nog geen bijdrage van het bedrijfsleven ontvangen. Wel heeft het Bedrijf
schap voor de Bakkerij zich in het afgelopen jaar over de subsidiekwestie be
raden, met het resultaat dot het bestuur van het bedrijfschap zich in principe 
bereid heeft verklaard, in een deel der kosten van nader overeen te komen pro
jecten bij te dragen. 

Het aantal opdrachten was in 1964 groter dan in het voorafgaande jaar. De 
ontvangsten uit deze tegen kostprijs uitgevoerde onderzoekingen en diensten 
waren bijna 5 0 % hoger. 

De ontvangsten uit opdrachten en subsidies tezamen dekten in 1964 2 4 % van 
de totale kosten der verrichte werkzaamheden, tegen 1 9 % in het voorgaande 
jaar. Een niet onaanzienlijke verbetering dus, al moet tevens worden vastgesteld, 
dot de inkomsten uit het bedrijfsleven nog niet het derde deel bedragen van de 
ten behoeve van de onderzoekingen ontvangen rijksgelden en dot deze ver
houding nog verdere verbetering behoeft. Het bereiken van een geheel be
vredigende situatie in dit opzicht wordt mede bemoeilijkt door de nog steeds 
voortgaande geldontwaarding. Met voldoening vermelden wij echter het groeien
de begrip van het bedrijfsleven voor de financiële behoeften van het instituut, en 
de medewerking die van verschillende zijden wordt verkregen om daaraan in 
redelijke mate tegemoet te komen. 
Duidelijkheidsholve zij er op gewezen, dot bij de berekening van de hier ge
noemde verhouding tussen de bijdragen van het bedrijfsleven tot die van het rijk, 
de voste lasten met betrekking tot de huisvesting buiten beschouwing zijn gelaten. 

1.2 Huisvesting 

Met betrekking tot de huisvesting van het instituut, is thans de verwezenlijking 
nabij van een aantal reeds verscheidene jaren bestaande wensen ten aanzien 
van uitbreiding van de beschikbare ruimte. Niet de omvang van het personeel 
schept de behoefte oon deze uitbreiding, moor in de eerste plaats de noodzaak 
om de steeds groeiende apparatuur op doelmatige wijze op te stellen. Ook voor 



de mogelijkheid om nieuwe, voor de praktijk bestemde apparaten die geen 
eigendom van het instituut zijn, in het onderzoek te kunnen betrekken is meer 
ruimte nodig dan die welke de laatste jaren beschikbaar was. Het bestuur van de 
Voedingsorganisatie TNO heeft thans zijn goedkeuring gehecht oon een plan tot 
uitbreiding van het bestaande gebouw. In overleg met de architect is een ontwerp 
gereed gekomen; dit wacht op goedkeuring van rijk en gemeente. De finan
ciering van deze uitbreiding zal geheel plaatsvinden uit bij de Centrale Organi
satie TNO speciaal voor laboratoriumbouw beschikbare gelden. 

1.3 Personeelsbezetting 

Wat de personeelsbezetting betreft volt te vermelden, dot het aantal vacatures 
voor academici in het afgelopen jaar tot drie is gestegen, doordat een chemicus 
het instituut verliet wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het 
is in het verslagjaar nog niet gelukt voor deze vacatures krachten oon te trekken 
met de daarvoor gewenste kwalificaties. Het overige personeel is, afgezien van 
enige mutaties, in samenstelling gelijk gebleven. 

1.4 Vrij speurwerk 

Ten aanzien van het in 1965 niet in opdracht verrichte speurwerk kan het 
volgende worden opgemerkt: 

Verder onderzoek werd verricht met betrekking tot de gecompliceerde vraag 
noor de betekenis van torwe-eiwitten en -lipiden voor de bakwaarde van tarwe. 
Opheldering op dit punt is voor de toekomstige ontwikkeling van het praktische 
speurwerk van groot belang, zowel voor het eigen speurwerk inzake verwerkings
problemen als voor het onderzoekingswerk van de tarwekweker. 

Aon de fysiologische verklaring van de kiemrust bij granen werden, in verband 
met het optreden van schot, wederom onderzoekingen gewijd, en het ziet er noor 
uit dot dit jaar een belangrijke stop noor een oplossing van het vraagstuk is ge
daan. Wat de praktische zijde van het schotonderzoek betreft, werd gewerkt aan 
de verdere opheldering van het oon het licht gekomen verband tussen het weer 
tijdens de periode van geelrijpheid en de schotneiging; ook werd meegewerkt 
oon het opzetten van een hierop gebaseerd waarschuwingssysteem voor de land
bouw. 

Met betrekking tot het diepvriezen van brood en gebak was het streven er dit 
jaar vooral op gericht, reeds verkregen kennis en inzicht in een zo praktisch 
mogelijke vorm oon de bakkerij door te geven. 

Aon de toepassing van snelkneders in verband met verkorting en vereen
voudiging van het broodbereidingsproces werd wederom veel aandacht besteed. 
Dit joor vonden soortgelijke onderzoekingen plaats met betrekking tot de be
schuitbereiding. Ook daarbij bleek intensief kneden met voordeel te kunnen 
worden toegepast. 

Bij het verslag over de jaarlijkse onderzoekingen inzake de bakkwaliteit van 
tarwerassen wordt voor het eerst ook melding gemaakt van onderzoek met be
trekking tot de invloed van stikstof-(over)bemesting op de bakwaarde. 

Van belang o.a. voor importeurs en verwerkers van Amerikaanse importbloem 
is het in het verslag vermelde onderzoek met betrekking tot de gevolgen die 



„M. 
2. De outillage van de bakkerij stelt ons in staat bakproeven uit te voeren op praktijk

schaal. De gaasmatoven (links), die een capaciteit van ruim twee balen per uur 
heeft, kan ook als kettingoven met bakplaten gebruikt worden voor beschuit, biscuit 
of banketprodukten. 

het gassen van bloem met methylbromide heeft op de organoleptische kwaliteit 
van met aldus behandelde bloem bereide bakprodukten. 

De internationale samenwerking inzake het normaliseren van methoden, in deze 
tijd van groeiende economische binding tussen de landen welhaast vanzelf
sprekend, kreeg eveneens de nodige aandacht. 

1.5 Samenwerking 

Met verschillende andere instituten werd vruchtbaar samengewerkt. Wij willen 
in dit verband vooral noemen: de Stichting Nederlands Graan-Centrum, de 
Stichting voor Plantenveredeling, het Centrum voor Plontenfysiologisch Onder
zoek, alle te Wageningen, het Landbouwkundig Bureau der Nederlandse Stikstof-
meststoffen-lndustrie te Groningen, het Station voor Maalderij en Bakkerij te 
Wageningen, en de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten TNO, onder
afdeling Wageningen. Nuttige contacten waren er ook met het Centraal Instituut 
voor Voedingsonderzoek en andere TNO-instituten. 



2. G R A A N E N M E E L 

2.1 Bakwaarde van inlandse tarwe 

Een deel der werkzaamheden is gericht op de verbetering van de bakkwaliteit 
der inlandse tarwe. In londbouw-economisch opzicht doet zich de noodzaak tot 
kwaliteitsverbetering duidelijk gevoelen. Bij een behoefte aan ruim 1.000.000 ton 
broodtarwe hebben de meelfabrieken van de inlandse tarweoogst 1962 krop 
400.000 ton en van oogst 1963 ongeveer 300.000 ton verwerkt, terwijl voor oogst 
1964 de verwerking geschat wordt op 400.000 à 500.000 ton. Dat niet meer don 
30 à 4 0 % van de behoefte oon broodtarwe gedekt werd uit de binnenlandse 
produktie, moet hoofdzakelijk geweten worden aan de kwaliteit van de inlandse 
tarwe en niet aan de beschikbare kwantiteit. De verwerkte hoeveelheden zijn 
namelijk geringer don de Nederlandse landbouw jaarlijks produceert: de oogst 
1962 bedroeg ongeveer 600.000 ton, oogst 1963 en oogst 1964 ruim 500.000 resp. 
700.000 ton. Een groot deel van de oogst komt dus in de veevoedersector terecht, 
hetgeen gepaard goot met financiële verliezen. Verhoging van het bakwaarde
niveau der inlandse tarwe zou hierin verbetering kunnen brengen. 

Evenals vorig jaar strekte het bokwoorde-onderzoek zich uit over verschillende 
terreinen, zowel de tarweveredeling als de torweverbouw betreffende. Zo werden 
ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe, beter bakkende tarwerassen 
wederom talrijke monsters van géniteurs en selecties onderzocht oon de hond van 
bakproeven, in het bijzonder microbakproeven. Reeds in de Rassenlijst opge
nomen tarwerassen werden op ruime schaal onderzocht, opdat van elk van deze 
in ons land verbouwde tarwerassen een op meerjarige onderzoekingen gebaseerd 
waarderingscijfer kon worden opgesteld ten aanzien van zijn „geschiktheid voor 
de broodbereiding". Door het uitvoeren van de nodige bakproeven werd voorts 
medewerking verleend oon het project, dot ten doel heeft de kwekers door 
middel van een premie te stimuleren tot het ontwikkelen van beter bakkende 
tarwerassen. 

Naast deze, speciaal op verbetering van het rassen-assortiment gerichte onder
zoekingen, werd in de reeks van oogstjaren ditmaal een onderzoek ingesteld 
naar het gemiddelde bakwaardeniveau van de inlandse tarweoogst 1963, en er is 
een begin gemaakt met een systematisch onderzoek betreffende de invloed van 
stikstofbemesting op de bakkwaliteit van tarwe. 

Het merendeel van deze meerjarige onderzoekingsprojecten wordt uitgevoerd 
onder auspiciën van het Nederlands Groon-Centrum. Reeds in ons vorige jaar
verslag is — met toestemming van opdrachtgever — een uitvoerige bespreking 
oon deze projecten gewijd. In het nu volgende zal derhalve volstaan worden met 
het vermelden van enige nadere bijzonderheden, voortvloeiende uit de dit jaar 
verkregen onderzoekingsresultaten. 

2.1.1 R e g i s t r a t i e v a n het b o k w a o r d e - n i v e o u v a n de i n l a n d s e 
t a r w e o o g s t 

In het kader van het jaarlijks door ons uitgevoerde kwaliteitsonderzoek werden 
ook van oogst 1963 weer een groot aantal monsters ontvangen, afkomstig uit 
enige honderden telerspartijen. In het onderzoek werden alleen die oogstmonsters 
betrokken, die — noor het oordeel van een door het Produktschop voor Granen, 



Zaden en Peulvruchten ingestelde commissie van deskundigen uit landbouw, 
handel en industrie — consumptiewaardige tarwe bevatten. De resultaten van dit 
onderzoek zijn gepubliceerd in het Verslag van het 10e jaar, 1963, van het Tien
jarenplan voor Graononderzoek van het Nederl. Graan-Centrum (Med. Nr. 183). 

In tegenstelling met de voorafgaande tarweoogst bleek de torwekwaliteit van 
oogst 1963 over het geheel veel te wensen over te laten. Weliswaar lagen de 
1000-korrelgewichten op een normaal niveau (en dus 'aanzienlijk lager dan de in 
1962 verkregen waarden), doch mede door de ongunstige weersomstandigheden 
tijdens de korrelrijping en de oogst was er veel schot opgetreden en kwam hier 
en door ook schimmelaantasting voor. Kenmerkend voor de nogal slechte hoe
danigheid van de tarweoogst 1963 is het feit, dot van de co. 300 ontvangen mon
sters ruim 3 0 % moest worden afgekeurd als niet-consumptiewaardig, hetzij 
doordat de kwaliteit niet als gezond kon worden aangemerkt, hetzij doordat er 
meer don 1 5 % zichtbaar schot in voorkwam. Het is dan ook niet verwonderlijk, 
dat de meelfabrieken van deze oogst minder tarwe hebben opgenomen don van 
oogst 1962. Van laatstgenoemde tarweoogst waren toen slechts enkele monsters 
afgekeurd. 

Behalve door de door schot veroorzaakte hoge alfa-amylose-octiviteiten, viel 
de tarweoogst 1963 vooral op door zijn hoge ruweiwitgehalten. Het asgehalte 
van de tarwe was ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar gemiddeld 
iets hoger. Het maltosegetal log op een voldoende hoog niveau. 

Uit de bakproeven, uitgevoerd aan consumptiewaardige tarwe, bleek dot de 
onderzochte monsters tarwe van oogst 1963 broden opleverden met gemiddeld 
een hoger broodvolume en waarderingscijfer don de monsters van de vooraf
gaande tarweoogst 1962. In vele gevallen liet de bakkwaliteit te wensen over 
door het optreden van klefheid van het brood. 

Hoewel de onderzoekingen aan monsters van de nieuwe oogst 1964 nog niet 
zijn afgesloten, kon worden gemeld dat de gemiddelde torwekwaliteit van deze 
oogst belangrijk beter is don die van oogst 1963. Al de ontvangen tarwe werd 
consumptiewaardig geacht, zodat geen monsters behoefden te worden afgekeurd. 
De uitwendige korrelkwaliteit der onderzochte monsters was over het algemeen 
goed. Het 1000-korrelgewicht log op een normaal niveau. Maar wat belangrijker 
is: er kwam nagenoeg geen schot voor. De alfa-amylase-activiteit van de tarwe 
was derhalve laag evenals het maltosegetal, terwijl bij de bakproeven geen klef
heid van de broodkruim optrad. Hoewel ten opzichte van oogst 1963 iets lagere 
broodvolumes werden verkregen, log door het ontbreken van klefheid de ge
middelde bakkwaliteit als geheel op een hoger niveau. Het ruweiwitgehalte van 
de tarwe was ten opzichte van oogst 1963 slechts weinig gedaald. 

2.1.2 O n d e r z o e k v a n k w e k e r s m o n s t e r s met b e h u l p v a n de 
m i c r o b a k p r o e f 

Gezien het feit, dot bi de in 1963 geoogste tarwe vrij veel schot voorkwam, 
was het niet verantwoord om het onderzoek van kwekersmonsters dit jaar op de 
gebruikelijke wijze uit te voeren. Bij het bokkwoliteitsonderzoek met behulp van 
de microbakproef is nl. gebleken, dat het broodvolume door schot in gunstige zin 
kan worden beïnvloed, terwijl het anderzijds zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is 
om bij de zeer kleine broden eventuele klefheid van de broodkruim te consto-
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teren. Voor het selecteren van het kwekersmateriaal is dit een ongewenste om
standigheid: men loopt het risico dot in geval van schot een verkeerde beoor
deling wordt gegeven ten aanzien van de bakkwaliteit van bepaalde selecties. 

Om dit te voorkomen werden de kwekersmonsters allereerst door middel van 
een eenvoudige methode (Hogberg) onderzocht op hun alfo-omylase-activiteit, 
die een betrouwbare maatstaf is voor de mate van schot. Op grond van de ver
kregen Hogberg-getallen konden de kwekersmonsters in drie groepen worden 
verdeeld. Behalve aan de monsters met een voldoende loge alfo-omylase-
activiteit werden de microbakproeven ook uitgevoerd aan een (kleine) groep 
torwemonsters, waarvan de alfa-amylose-octiviteit in een overgangsgebied log. 
De bakproefresultaten van " laatstgenoemde monsters werden oon de kwekers 
doorgegeven met de waarschuwing, dot men in deze groep beducht moet zijn 
voor een mogelijk schot-effect. De groep van torwemonsters, die wegens een 
te hoge alfa-amylose-octiviteit niet voor verder bakwaardeonderzoek in aan
merking kwam, omvatte ruim 4 0 % van de co. 500 ontvangen kwekersmonsters. 

2.1.3 I n v l o e d v a n s t i k s t o f b e m e s t i n g 

Gebruikmaking van goed bakkende tarwerassen is niet de enige weg om te 
geraken tot een verbetering van het bakwaardeniveau van de inlandse tarwe. 
Het is bekend, dot de bakkwaliteit van een tarwe behalve van het ras (genetische 
factoren) ook afhankelijk is van de uitwendige omstandigheden (milieu-factoren) 
tijdens de groei: bodem, klimaat, cultuurmootregelen e.d. Eén van de belang
rijkste cultuurmootregelen is in dit verband de bemesting met stikstof, aangezien 
deze de mogelijkheid biedt om het eiwitgehalte der tarwekorrels te verhogen. 
Het eiwit(gluten)complex, met name de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
gluten, wordt algemeen beschouwd als een component waar de bakwaarde mee 
gecorreleerd is. 

Dit jaar werden enige proefseries uitgevoerd met monsters, afkomstig van stik
stof (over)bemestingsproeven: door de grootte en/of het tijdstip van de stikstof
bemesting varieerde het ruweiwitgehalte van de tarwe over een tamelijk breed 
traject. Hierbij werd inderdaad gevonden, dat een onder invloed van stikstof
bemesting bereikte verhoging van het ruweiwitgehalte resulteerde in een ver
betering van de bakwaarde, mits elk monster werd gebakken bij een optimale 
dosering van een geschikt meelverbetermiddel, i.e. koliumbromaot. Per be
mestingsserie bleek een lineair verband te bestaan tussen de ruweiwitgehalten 
van de tarwe (of de bloem) en de bij optimale bromaotdosering verkregen brood
volumes. Naarmate het ruweiwitgehalte hoger log, was een hogere bromaot
dosering vereist om een optimale werking te verkrijgen. Werden daarentegen de 
bakproeven zonder toevoeging van koliumbromaot uitgevoerd, dan bleek er 
weinig of geen verband te bestaan tussen ruweiwitgehalte en broodvolume. 

Bovenvermelde waarnemingen zijn gebaseerd op proefseries met monsters, 
betrekking hebbende op slechts enkele rassen en herkomsten. Nader onderzoek 
zal moeten uitmaken of de waargenomen relatie tussen eiwitgehalte en bak
waarde onder alle omstandigheden optreedt. Bovendien zal ernaar gestreefd 
worden om aan de hand van meerdere proefseries te gaan onderzoeken in welke 
mate de oord van genoemd lineair verband (hellingshoek van de regressielijn) 
afhankelijk is van ros en/of milieu. 



2.2 Kiemrust en schot 

Uit vroegere onderzoekingen was reeds bekend, dot worm weer in een be
paalde kritieke fase vóór de oogst (tijdens de geelrijpheid van het gewas of de 
meelrijpheid van de korrel) een verkorting van de kiemrust tot gevolg heeft. 
Verder onderzoek heeft oon het licht gebracht, dot de kiemrustduur van een 
bepaald ras, behalve van genetische factoren, afhankelijk is: o) van de ge
middelde etmaal- of overdagtemperatuur tijdens de meelrijpe fase en b) van de 
duur van de meelrijpe fase. Een torweras kon, wat zijn kiemrust betreft, zeer 
fraai gekarakteriseerd worden door de curve, die het verband weergeeft tussen 
de kiemrustduur en de „wormtesom" (een moot voor de ontvangen hoeveelheid 
warmte) tijdens de meelrijpe fase. Dergelijke curven openen de mogelijkheid om 
van nieuwe rassen reeds binnen enkele jaren nadat ze in onderzoek genomen 
zijn, een prognose te geven omtrent hun schotneiging. 

Hierdoor is tevens voor de begrippen „schotgevoelig" en „schotresistent" een 
meer kwantitatieve fundering gevonden. Indien men aanneemt, een ros schot-
resistent te noemen wanneer de kiemrust niet korter don bijvoorbeeld 10 dogen 
duurt, kon men met behulp van temperotuurgegevens van de periode der meel
rijpheid voor ieder ros vaststellen welke wormtesom dit ras kon verdragen zonder 
zijn kiemrustduur te verkorten tot minder don de bedoelde 10 dagen. Noemen we 
deze (voor ieder ras specifiek verschillende) maximale wormtesom de kritieke 
wormtesom voor dat ros, dan kon men, no vaststelling hiervan, olie rassen met 
behulp van temperotuurgegevens op hun schotresistentie toetsen. Onder de 
Nederlandse klimootsomstondigheden wordt deze kritieke wormtesom van som
mige rassen nooit bereikt: dit zijn dan de volledig schotresistente rassen. Bij 
sommige andere rassen daarentegen wordt de kritieke wormtesom praktisch elk 
joor overschreden: dit zijn de zeer schotgevoelige rassen. Tussen deze uitersten 
liggen de rassen, bij welke de kritieke wormtesom ol noor de weersomstandig
heden meer of minder vaak overschreden zal worden: dit zijn de matig resistente 
of matig schotgevoelige rassen. 

De ontdekking van het bestaan van deze kritieke wormtesom heeft nu boven
dien een grote direkt praktische waarde. Door registratie van de gemiddelde 
etmooltemperoturen die zich in een bepaald gedeelte van het land gedurende de 
periode van de meelrijpheid van de tarwe voordoen, loot zich nu voorspellen of 
er een verkorting van de kiemrustduur van het te velde staande gewas te ver
wachten is, m.a.w. of de kans op schot toegenomen is. 

Deze onderzoekresultaten hebben inderdaad mogelijk gemaakt een waar
schuwingssysteem voor het optreden von schot uit te werken. In samenwerking 
met het Nederlands Graan-Centrum, het K.N.M.I., de Rijkslondbouwvoorlichtings-
dienst en bedrijfsleiders van proefboerderijen werden in 1964 gegevens ver
zameld en bewerkt over de afrijping en oogst van de voornaamste tarwerassen 
in verschillende delen van het land en over het weer tijdens de meelrijpe fase. 
In drie schotberichten, uitgegeven door het Nederlands Groon-Centrum, werd de 
praktijk op de hoogte gehouden van het verloop van de schotneiging van de 
tarwe in verschillende delen van het land. In een volgend schotbericht, dat in 
samenwerking met het Nederlands Groon-Centrum, het Proefstation voor de 
Akker- en Weidebouw, en het Instituut voor Rassen-Onderzoek werd samenge
steld en dot begin oktober 1964 is verschenen, werd nogmaals gewezen op de 
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Het gebruik van vier gelijke kneders opent de mogelijkheid om vergelijkende bak
proeven met uiteenlopende degen vrijwel gelijktijdig in serie uit te voeren. 

wenselijkheid om te letten op de factor schotresistentie bij de rassenkeuze. Ver
wacht wordt namelijk dat in het kader van de EEG-graanregelingen voor tarwe, 
van oogst 1965 af, een voor alle EEG-landen gelijke grens voor de hoeveelheid 
toelaatbaar schot zal worden vastgesteld, die aanzienlijk lager zal liggen dan de 
thans in Nederland geldende grens van 15%. 

Om de Nederlandse belanghebbenden (landbouwers, voorlichting en handel) 
hier tijdig van op de hoogte te brengen werd door het Ned. Graan-Centrum dit 
schotbericht samengesteld. Hierin is, aan de hand van bij ons onderzoek ver
kregen kiemrustgegevens, een overzicht gegeven van de schotresistentie, resp. 
schotgevoeligheid van het huidige tarwerassensortiment. 
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In verband met de vraag of bepaalde cultuurmootregelen van invloed zijn op 
de kiemrustduur van tarwe, werd dit nagegaan met betrekking tot stikstof bemes
ting en tot het gebruik van groeiremmende middelen. Er werden kiemproeven 
uitgevoerd oon tarwe van velden met gedeelde stikstofgiften en stikstofover-
bemesting. De stikstofbemesting bleek in deze proeven geen invloed op de kiem
rustduur gehad te hebben. Uit landbouwkundig oogpunt is men momenteel ge
ïnteresseerd in de vraag of het legeren van tarwe, dot een gevolg kon zijn van 
hoge stikstofbemesting, voorkomen kon worden door het gewas te bespuiten met 
een groeiremmende stof, waardoor de halmlengte beperkt wordt. Uit een oog
punt van schotbestrijding is het evenzeer interessant te weten of zulk een groei
remmende stof ook invloed heeft op de schotneiging van de tarwe. In dit verband 
werden in samenwerking met het landbouwkundig bureau van de Nederlandse 
Stikstofmeststoffen-lndustrie en het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw 
(P.A.W.) kiemproeven uitgevoerd oon tarwe die in verschillende ontwikkelings
stadia bespoten was met chloorcholinechloride (CCC) en met 2,6-dichloorbenzo-
nitril (Cosoron). Het bleek, dot bespuitingen met deze stoffen niet van invloed 
waren op de duur van de kiemrust van de tarwe. 

Wat het fundamentele kiemrust/schotonderzoek betreft, was in voorgaande 
jaren gebleken, dot tijdens de narijping van tarwe en gerst in de embryo's een 
omzetting plaatsvindt van in water oplosbare eiwitten in onoplosbare. Om deze 
veranderingen gedetailleerder te kunnen volgen, werd bij een torweras en een 
gerstras papierchromotogrofisch het verloop nagegaan in de gehalten oon de 
voornaamste aminozuren in de oplosbare eiwitten, in de onoplosbare eiwitten en 
in de fractie der andere oplosbare stikstofverbindingen. De resultaten loten als 
voorlopige conclusie toe, dat tijdens de narijping in de embryo's een duidelijke 
toename in de gehalten oon bepaalde vrije aminozuren plaatsvindt, terwijl in 
dezelfde periode verschuivingen in het aminozurenpotroon van de oplosbare en 
de onoplosbare eiwitten optreden. 

2.3 Betekenis van bloemeiwitten en -lipiden voor de bakwaarde 

2.3.1 C h e m i e 

In tegenstelling tot in 1963 is er in het afgelopen joor meer werk verricht op 
het gebied van de lipiden dan op dot van de eiwitten. De bloem-lipiden zijn, 
ondanks de geringe hoeveelheid waarin zij in bloem voorkomen, van belang 
voor de bakkwaliteit. Extractie van de lipiden uit bloem en bestudering van de 
eigenschappen, zowel van de geïsoleerde lipiden als van de ontvette bloem, is een 
middel om kennis te verwerven over de rol, welke lipiden spelen bij de brood
bereiding. Met water verzadigde n-butanol (een mengsel van 80 gew. % butonol 
en 20 gew. % water) wordt de laatste tien jaren veel gebruikt om lipiden uit 
bloem te extraheren. Het verloop van deze extractie is voor ons het onderwerp 
geweest van een systematisch onderzoek, waarbij de invloed van variaties in het 
watergehalte van het oplosmiddel en de verdeling van het water over de bloem 
en de vloeistoffase zijn bestudeerd. 

Daarbij is gebleken, dat bloem grote hoeveelheden water kon opnemen uit 
butanol/woter-mengsels, indien het watergehalte hiervan meer don 6 % bedraagt. 
Hierdoor is het watergehalte van de vloeistoffase tijdens de extractie vaak veel 
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loger don dot von het gebruikte oplosmiddel vóór het in contact kwam met 
de bloem. De waarnemingen kunnen worden neergelegd in de vorm van een 
obsorptie-isotherm, die gebruikt kon worden om in geval van een in gong zijnde 
extractie de watergehalten van de bloem en van de vloeistoffase te schatten, 
indien men het watergehalte van het toegevoegde oplosmiddel en de mengver-
houding van oplosmiddel tot bloem kent. Op grond van deze gegevens kon men 
bijvoorbeeld besluiten, dot bij de meeste in de literatuur beschreven extracties 
door middel van met water verzadigde n-butanol het watergehalte van het oplos
middel tijdens de extractie in de buurt van 1 5 % is geweest, en het oplosmiddel 
dus niet meer met water verzadigd was. 

Hoe de samenstelling van het geëxtraheerde materiaal door het watergehalte 
van het oplosmiddel beïnvloed wordt, bleek ons bij een serie extracties, waarbij 
het oplosmiddel in porties oon de bloem werd toegevoegd en afgevoerd. Hierbij 
bleek de hoeveelheid geëxtraheerde lipiden langzaam met een opklimmend 
watergehalte van het extractiemiddel te stijgen; de hoeveelheid niet-lipiden 
daarentegen steeg bij watergehalten (in de vloeistoffase tijdens de extractie) be
neden 1 0 % eveneens langzaam, boven 1 0 % sterk. Bij watergehalten boven 1 0 % 
verkrijgt men dus weliswaar een wat hogere opbrengst aan lipiden, maar ten 
koste van de selectiviteit van de extractie. Bij enkele percoloties werden relatief 
meer niet-lipiden uit de bloem verwijderd dan bij de portiesgewijze extractie bij 
gelijk watergehalte van het extract. 

Met betrekking tot de extractie van bloem met butonol/water-mengsels werden 
proeven genomen met zodanige watergehalten, dot de extractie-vloeistof, ook 
nadat er door de bloem water uit geabsorbeerd was, nog nagenoeg met water 
verzadigd was. Percolotie is principieel een fraaie methode om de samenstelling 
van de extractie-vloeistof te beheersen. Het is echter niet gelukt om een werk
wijze te vinden waarbij de kolom bloem gedurende de hele extractie voldoende 
doorlatend bleef, zonder gebruik te maken van toevoegingen die een latere ver
werking van de bloem tot deeg in de weg zouden staan. 

Het gedrag van de geëxtraheerde bloem bij kneden was kwalitatief gelijk oon 
hetgeen in 1958 waargenomen werd no extractie met oceton/watermengsels (zie 
Mededeling Nr. 114). Het forinogrom vertoont een min of meer vlok deel, gevolgd 
door een stijging van de consistentie, die leidt tot een maximum na ongeveer 20 
minuten kneden. De glutenontwikkeling is vertraagd. De woterobsorptie van deeg 
en gluten is verminderd. Deze karakteristieke veranderingen werden echter slechts 
don duidelijk verkregen, wanneer het watergehalte tijdens de extractie meer don 
1 0 % had bedragen. Het watergehalte waarbij de veranderingen in gluteneigen-
schoppen duidelijk worden, valt samen met dat waarbij de hoeveelheid geëxtra
heerde niet-lipiden sterk goot stijgen. Men kon zich daarom afvragen, of deze 
eigenschappen misschien niet zo zeer veroorzaakt worden door de extractie van 
lipiden, als wel door de medeverwijdering van bepaalde niet-lipide bestanddelen. 

Bij het huidige onderzoek is ook de rusttijd tussen kneden en gluten uitwassen 
gevarieerd. Verlenging van deze rusttijd werkt in dezelfde richting als verlenging 
van de kneedtijd, maar is minder effectief. Doordat de degen voor de bestudering 
van de glutenontwikkeling in de GRL-kneder werden gemaakt, kon nu ook de 
invloed van de gosatmosfeer tijdens kneden op de glutenopbrengst vastgesteld 
worden. De gosatmosfeer heeft geen invloed op de glutenontwikkeling. De af
braak bij long kneden vindt daarentegen alleen bij aanwezigheid van zuurstof 
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plaats. De in 1958 geopperde veronderstelling, dot deze afbraak een gevolg is 
van oxydotiereocties, wordt dus door dit onderzoek bevestigd; het tweede deel 
van de toen gemaakte veronderstelling, namelijk dot de thiolgroepen in deeg no 
ontvetting sneller geoxydeerd worden, was ol eerder gebleken niet juist te zijn 
(zie Mededeling Nr. 161). Terwijl veranderingen in forinogrom en glutenont
wikkeling vermoedelijk toe te schrijven zijn oon een gewijzigde deeg-structuur, 
vragen de waarnemingen over de invloed van de gosatmosfeer onze aandacht 
voor de rol die bloemlipiden spelen bij oxydotie/reductie-reacties in deeg. Litera
tuuroverzichten over deze reacties werden als Mededelingen Nrs. 174 en 175 ge
publiceerd. Ter voorbereiding van eigen onderzoek hierover is in dit verslagjaar 
gewerkt oon een omperometrische methode om het gehalte oon peroxyden in 
bloemlipiden vost te stellen. Deze bepaling leverde aanvankelijk velerlei moeilijk
heden op, moor door het toepassen van een aantal verbeteringen is een betere 
reproduceerbaarheid verkregen. 

2.3.2 R e o l o g i e v a n d e e g 

Door de reologische eigenschappen van deeg sterk samenhangen met zijn 
watergehalte, is in verband met de uitvoering van reologische metingen verder 
gewerkt oon de vochtbepoling in bloem en deeg. De uitkomsten van de vocht
bepoling in bloem (90 minuten op 130 °C) vertonen, indien uitgevoerd op ver
schillende dogen, een spreiding van meer don 0,1 %. Verband tussen de ge
vonden vochtgehalten en de woterdompdruk in de atmosfeer kon niet worden 
bewezen. De Karl Fischer titratie levert 0,2-0,6 % hogere uitkomsten don de droog-
stoofmethodes. Indien de spreiding in de resultaten van de vochtbepoling van de 
bloem onvermijdelijk zou blijken, zou hierdoor reeds een grens aan de reprodu
ceerbaarheid van de metingen met de reometer gesteld worden. 

Hoezeer de reologische eigenschappen van deeg afhangen van zijn water
gehalte, wordt nog eens geïllustreerd door uitkomsten, die gepubliceerd zijn in 
Mededeling Nr. 178: bij een handelsbloem veroorzaakte een stijging in de water 
toevoeging van 0,2 ml per 100 g bloem een daling in de viscositeit van 6 % . 
Doordoor kon men reologische metingen slechts don reproduceerbaar uitvoeren, 
indien men het watergehalte van de degen nauwkeurig beheerst. Om deze reden 
houden wij ons ol enkele jaren bezig met de methodiek van de bepaling van 
water in deeg. Ofschoon dit onderzoek geenszins als voltooid beschouwd kon 
worden, hebben wij vooruitgang geboekt door de vaststelling, dat het grootste 
deel van het water uit de deegmonsters geschikt door vriesdrogen kon worden 
verwijderd, voordat men ze op 130 °C verhit. Dit betekent winst in tijd en be
drijfszekerheid in vergelijking met de vroeger toegepaste methode, waarbij de 
monsters werden gewreven met zand en oceton, en vervolgens bij 130 °C ge
droogd. Proeven waarbij deegmonsters no vriesdrogen gedurende verschillende 
tijden op 130 °C werden verhit, wezen uit, dot binnen 24 uren geen constant 
gewicht bereikt wordt. Dit betekent, dat indien men deze methode wil toepassen 
voor de vochtbepoling in deeg, de keuze van de droogtijd bij 130 °C arbitrair is. 
Nu wij over een vriesdrooginstollotie in het eigen gebouw beschikken, kon de 
nieuwe methode op grotere school worden toegepast. 

Ondanks de nog niet geheel bevredigende beheersing van het watergehalte 
van de degen werden met de reometer belangwekkende uitkomsten verkregen. 
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4. Een machine voor het verdelen en opbollen van beschuitdeeg wordt de apparatenhal 
binnengeloodst om te dienen bij het onderzoek naar de mogelijkheid van proces
verkorting in de beschuilfabricage (blz. 22). 
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Von een serie degen werden de kruip (bij schuifsponningen tussen 200 en 4500 
dynes/cm') en de daarop volgende terugvering gemeten. (Onder kruip verstaat 
men het proces van vervorming, dot veroorzaakt wordt door een in de tijd con
stante kracht of spanning. Een schuifsponning is een stelsel van krachten dot een 
afschuiving kon teweegbrengen; deze is een vervorming waarbij een der grens
vlakken in zijn eigen vlok verschoven wordt.) De degen waren of onbehandeld 
(d.w.z. gekneed in een stikstof atmosfeer), of geoxydeerd, of voorzien van kwik 
(ll)-chloride, dat op andere wijze met thiolgroepen reageert. Als oxydotiemiddelen 
zijn gebruikt: zuurstof (gedurende 5 minuten), koliumbromaot 0,20 micromol/g of 
33 mg/kg) en koliumjodaot (0,06 micromol/g of 13 mg/kg). De toevoeging van 
kwikchloride bedroeg 0,06 micromol/g. Enerzijds kan men de werking van alle 
reagentia op de kruip beschrijven als vertraging met een factor, die voor de 
toegepaste doseringen en proefomstondigheden afnam in de volgorde: zuurstof, 
kwikchloride, koliumjodaot, koliumbromaot. Indien men de totale vervorming 
splitst in een elastisch en een viskeus deel, don blijkt, dot bij alle reagentia slechts 
onder de omstandigheden van extreem korte tijden en loge schuifsponningen de 
veranderingen in het elastische en in het viskeuze deel van dezelfde orden van 
grootte zijn. Onder omstandigheden, die meer representatief zijn voor een rijzend 
deeg in de bakkerij, bedraagt de verandering in het elastische deel ten hoogste 
3 % van de verandering in de totale deformatie. Het grootste deel van de wer
king bestaat blijkbaar uit een verhoging van de viscositeit. Dit is in overeen
stemming met de werkhypothese, die uiteen is gezet in het artikel „Thiol- en 
disulfidegroepen in deeg" in het vorige jaarverslag (pp. 48-54). Deze hypothese 
stelt, dat zowel oxydotiemiddelen als kwikchloride het aantal thiolgroepen doen 
verminderen, waardoor de voor viskeuze vervorming vereiste thiol/disulfide-
uitwisselingsreacties langzamer verlopen. 

Tijdens deze proeven is gebleken, dot de reometer gebreken vertoonde. Door
dat enkele onderdelen in de buurt van het proefstuk nagenoeg op kamertem
peratuur bleven bij een deegtemperatuur van 30 °C, verloor het proefstuk water, 
dat op de koudere delen condenseerde. Daarenboven moet voor een betrouwbare 
meting van de terugvering het tijdsinterval tussen kruip en terugvering geëlimi
neerd worden. Het Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies heeft zich 
belast met het opheffen van genoemde gebreken, waarbij tevens verbeteringen 
van ondergeschikte oord zullen worden oongebrocht. 

2.4 Invloed van het gassen van bloem met methylbromide 

In de laatste tijd is onze aandacht herhaaldelijk gevestigd op het optreden van 
bepaalde organoleptische afwijkingen oon bakprodukten, bereid met Ameri
kaanse importbloem. Onderzoek heeft uitgewezen, dat deze afwijkingen vaak 
terug te voeren zijn op de inwerking van methylbromide op de bloem op een 
voorafgaand tijdstip. 

Methylbromide wordt, vooral in de VS., veel toegepast ter bestrijding van 
insekten in voorraden. Het heeft, in vergelijking met andere middelen, een groot 
doordringingsvermogen, is voor de mens, in vergelijking met andere gasvormige 
insekticiden, weinig giftig, en verdwijnt door beluchting weer gemakkelijk uit 
de gefumigeerde produkten. 

Aon bloem die met methylbromide is gegast, zijn doorgaans geen orgono-
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5. Bij reologische onderzoekingen aan degen is zeer nauwkeurige bepaling van het 
watergehalte vereist. De nieuwe vriesdrooginstallatie wordt o.m. gebruikt voor het 
drogen van degen (blz. 14). 
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leptische afwijkingen woor te nemen. Indien met dergelijke bloem echter bak
produkten worden bereid, treedt hieraan vaak een organoleptische afwijking op. 
Dit defect aan de organoleptische kwaliteit van de produkten komt vooral dui
delijk tot uiting bij bakprodukten die tot een relatief laag vochtgehalte worden 
afgebakken, zoals de meeste koekjes. Bij de bereiding van brood komt de af
wijking vaak niet of in veel mindere mate tot uiting. 

De organoleptische afwijking oon bakprodukten van de bedoelde partijen 
Amerikaanse importbloem is dezelfde als die welke waargenomen wordt aan 
experimenteel met methylbromide gegaste bloem. In overeenstemming hiermee is 
het feit dot in dergelijke partijen bloem altijd een bromide-residu aantoonbaar is: 
een bekend gevolg van fumigatie met methylbromide. 

In de V.S. is wettelijk als maximum toegestaan 50 mg broom per kg bloem. Bij 
onze onderzoekingen betreffende fumigatie van bloem met methylbromide is 
gebleken, dat reeds na korte inwerkingstijden en lage methylbromide-concentra
ties de bloem ongeschikt kon worden voor de bereiding van bakprodukten zoals 
koekjes. Bij de experimenteel gegaste bloem, zowel als bij partijen importbloem 
die de besproken organoleptische afwijking vertoonden, varieerden de gehalten 
oon broom van slechts weinig boven dat van ongegoste bloem tot ver boven de 
in de V.S. toegestane 50 mg/kg. Het feit, dot bloem met een aanzienlijk lager 
broomgeholte don het in de V.S. toegestane maximum de afwijking kon vertonen, 
wijst er op, dot de Amerikaanse wetgever bij het stellen van deze grens alleen 
toxicologische overwegingen heeft doen gelden, en geen rekening heeft ge
houden met de na fumigatie met methylbromide mogelijk optredende organo
leptische bezwaren. 

2.5 Normalisatie van methoden 

Evenals voorgaande jaren werd door het Instituut meegewerkt aan de normali
satie van onderzoekingsmethoden voor granen en graonprodukten. Steeds meer 
is daarbij het zwaartepunt komen te liggen op de onderzoekingen in inter
nationaal verband. Ook bij de werkzaamheden van Commissie 69 (Methoden van 
onderzoek voor Granen en Graonprodukten) van het Nederlands Normalisatie-
Instituut was dit het geval. Zo werd bijvoorbeeld het besluit genomen, te goon 
samenwerken met de normalisatie-instituten van de andere EEG-landen, terwijl de 
verdere werkzaamheden van Commissie 69 voor een belangrijk deel verband 
hielden met onderzoekingen in verband met de International Standardization 
Organization (ISO) en de International Association for Cereal Chemistry (ICC). 

Het grootste deel der door het instituut uitgevoerde normalisotie-werkzoom-
heden werd verricht in ICC-verbond. Er werd deelgenomen aan 17 van de 21 
werkgroepen van deze vereniging. Een verdere uitbreiding van het werk wordt 
verwacht, o.a. als gevolg van de oprichting van vijf nieuwe werkgroepen tijdens 
het in junr 1964 te Wenen gehouden congres. Deze werkgroepen hebben be
trekking op: 1. vetbepoling in graan en meel; 2. houdbaarheid van graan en 
meel; 3. residuen en toevoegingen in meel; 4. radioactieve besmetting en ont
smetting van graan en meel; 5. fÜthbepoling in graan en meel. 

De volgende internationale bijeenkomsten op het gebied van de normalisatie 
werden in 1964 bijgewoond: Congres van de ICC, alsmede vergaderingen van 
het bestuur en van de Technische Commissie van deze vereniging, alle te Wenen; 
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werkbespreking von de ICC-werkgroep voor bepaling von diastatische kracht en 
olfa-omylase te Svolöf (Zweden); werkvergadering von ISO/TC 9/Wg 10 „Termino
logie van het zetmeel" te Scheveningen; bijeenkomst van deskundigen van de 
aangesloten landen over de radioactieve besmetting van graonprodukten in de 
Europese Gemeenschappen op uitnodiging van het Directoraat van de Gezond
heid Euratom te Brussel. 

In het kader van het fysisch deegonderzoek in ICC-verband werd de statistische 
bewerking der in 1963 verzamelde gegevens voltooid. Gebleken is, dot bij de 
forinograof en de extensigraof de verschillen tussen individuele instrumenten 
voor een groot deel toegeschreven moeten worden aan enkele afwijkende exem
plaren; voor de alveograaf geldt dit niet. Voor het onderzoek waarbij ook de 
invloed van de bedienende persoon werd nagegaan, werden paren van labora
toria gevormd. Door elk instrument achtereenvolgens te loten bedienen door 
eigen personeel en door personeel van het andere laboratorium, vice verso, met 
gebruikmaking van dezelfde partijen bloem, kon worden nagegaan in hoe verre 
de persoonlijke invloed zich in de uitkomsten deed gelden. Geconcludeerd kon 
worden, dat zowel de bedienende persoon als de instrumenten bijdragen tot ver
schillen in uitkomsten; vook werd een interactie tussen beide effecten gevonden. 

De normalisotiewerkzoomheden op het gebied van de reologie hebben, zoals 
reeds in het vorige jaarverslag vermeld werd, in 1963 aanleiding gegeven tot het 
instellen van een dienstverlening door het instituut oon Nederlandse laboratoria 
woor bepaalde reologische apparaten in gebruik zijn (forinograof en extensigraof 
van Brabender en alveograaf van Chopin). Het gaat hier om een periodiek ver
gelijkend onderzoek waarbij de geregistreerde verschillen in uitkomsten oon de 
deelnemers gerapporteerd worden. Met deze dienstverlening, die een voortzetting 
in vereenvoudigde vorm is van het vroegere vergelijkende onderzoek in ICC-
verband, is in 1964 begonnen. Bij dit werk wordt ook een door het instituut aan
geschafte standoordkneder voor de forinograof gebruikt.« In het afgelopen jaar 
hebben vijftien laboratoria driemaal oon dit vergelijkende onderzoek deelge
nomen. 
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3. B R O O D EN A N D E R E B A K P R O D U K T E N 

3.1 Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen 

3.1.1 V e r k o r t i n g en v e r e e n v o u d i g i n g v a n de b r o o d b e r e i d i n g 

Het is thans wel algemeen tot de bakkerij doorgedrongen, dat door zeer inten
sief kneden van het brooddeeg de deegontwikkeling zodanig bespoedigd wordt, 
dat men het rijsproces aanzienlijk kon bekorten. Door onze proefnemingen in de 
laatste jaren is gebleken, dot na een intensieve kneding de deegrijs achterwege 
gelaten kan worden, en men met één korte bolrijs kon volstaan. Dit levert een 
tijdwinst van een uur; het brengt een vereenvoudiging van het werk met zich, en 
tevens voordelen verbonden oon „groen afwegen" (o.a. geringere variaties in de 
ofweeggewichten). 

Onze proefnemingen in verband met het intensief kneden hadden ook dit joor 
weer alle aandacht en genoten veel belangstelling van de zijde van de bakkerij. 

De beproeving van de Engelse „Tweedy"-kneder, waarmee tegen het einde van 
1963 een aanvang was gemaakt, werd voltooid. Deze kneder is, wat zijn ver
werkingscapaciteit betreft, geschikt voor bedrijven van zeer uiteenlopende om
vang. Het is een discontinu werkende machine. De kneedtijd bedraagt co. 2 
minuten. 

Een soortgelijke machine was de eveneens in het laboratorium uitvoerig be
proefde Engelse „Cresta" van Rose, Downs & Thompson. Ook dit is een discon
tinu werkende machine, in verschillende capaciteiten verkrijgbaar. De kneedtijd 
bedraagt enkele minuten. Ook met deze kneder werden uitstekende resultaten 
verkregen. 

In een praktijkbakkerij werd de Amerikaanse „Benjamin Franklin" highspeed-
mixer von A.M.F. (American Machine and Foundry Company) beproefd. Er werden 
met deze kneder goede resultaten verkregen bij een kneedtijd van 15 minuten. 

Met de Tweedy werden een aantal demonstraties gegeven voor de besturen 
van de bakkerijorganisaties, voor de vakpers, voor verschillende groepen bakkers 
uit groot- en kleinbedrijf, alsmede voor consulenten van het leerlingenstelsel, 
leerlingen van de bakkersvakschool van het Station voor Maalderij en Bakkerij 
en voor verschillende belangstellenden uit de bokkerijgrondstoffenindustrie. Ook 
met de Cresta werd gedemonstreerd. 

Hoe is nu de situatie in de Nederlandse bakkerij? Momenteel zijn er reeds 
enkele bedrijven, die een dergelijk verkort bereidingsproces toepassen. Sommige 
doen dit met veel succes, terwijl enkele andere bedrijven nog met moeilijkheden 
te kampen hebben. Dat dit laatste voor kon komen is begrijpelijk: men werkt met 
een andere deeggeoardheid en onder andere omstandigheden dan waarmee men 
gewend is te werken. De bakker zal op de nieuwe methode ingeschoten dienen 
te raken; dit zal hij op eigen gelegenheid kunnen proberen, maar sneller en voor
deliger door de hulp van het instituut in te roepen en de installatie door mensen 
van het instituut te loten inwerken. 

Door twee grondstoffenfobrikonten werd ons verzocht, hun bakkerijadviseurs 
praktisch te instrueren in de techniek van het snelkneden en het verkorte brood
bereidingsproces. Bij een dergelijke cursus worden de deelnemers drie dagen 
onder leiding ingewerkt. Door de bakproeven die zij zelf krijgen uit te voeren, 
ervaren zij hoe verschillende variabele factoren, zoals de kneedtijd, de duur van 
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6. De Cresta snelkneder werd beproefd op zijn geschiktheid voor het bereiden van 
beschuit- en brooddegen bestemd voor verkort proces (blz. 22). 
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het rijsproces, de deegtemperatuur, de toevoeging van een oxydatiemiddel e.d., 
zich in de resultaten doen gelden. Tijdens en gedurende de proeven bestaat er 
ruimschoots gelegenheid voor discussie over de methode. 

Een belangrijk punt, dot bij de pogingen om tot verkorting van de brood
bereiding te geraken niet over het hoofd gezien mag worden, is de vraag of door 
de verkorting van het rijsproces mogelijk enige vermindering van de typische 
broodgeur en -smaak optreedt. Ook hieraan is veel oondocht besteed. Er werd 
een vergelijkend onderzoek ingesteld noor eventuele geur- en smaakverschillen 
tussen broden, bereid resp. op de gebruikelijke manier en volgens het verkorte 
proces. Aan dit onderzoek nomen in totaal 120 personen deel, en wel 35 per
sonen van het eigen instituut en 85 personeelsleden en leerlingen van het Station 
voor Maalderij en Bakkerij. Meer don de helft van de deelnemers kon bij deze 
proeven óf geen verschil in smakelijkheid ontdekken, óf men gaf verschillende 
objecten als gelijke aan, don wel gelijke objecten als verschillend. De voorkeuren 
voor het ene don wel het andere proces waren ongeveer gelijkelijk verdeeld over 
de aangeboden objecten. Samenvattend kunnen we zeggen, dot het op zijn minst 
gesproken zeer moeilijk bleek, verschillen in smook tussen de broden vost te 
stellen. 

3.1.2 V e r k o r t i n g en v e r e e n v o u d i g i n g v a n de b e s c h u i t b e r e i d i n g 

Behalve oon vereenvoudiging en verkorting van de broodbereiding door inten
sief kneden is dit joor ook gewerkt oon een soortgelijke vereenvoudiging van de 
beschuitbereiding. Deze proeven werden afgesloten met een demonstratie voor 
de leden van de Vereniging van Beschuitfabrikanten. Bij deze demonstratie werd 
aangetoond dot het bij sterk uiteenlopende recepten mogelijk is door zeer inten
sief kneden de beschuitbereiding aanmerkelijk te vereenvoudigen. 

Bij de beschuitbereiding is het veelal gebruikelijk om van een deel der grond
stoffen een zetsel te kneden, en dit na een zetselrijs met de rest der grondstoffen 
af te kneden. Een zetsel blijkt niet nodig te zijn, wanneer met een dergelijke snel
kneder gewerkt wordt. Men kon in enkele minuten tijds het deeg klaar hebben, 
terwijl daar anders een uur of langer voor nodig is. Het voordeel is niet zozeer 
gelegen in de tijdwinst, als wel in de vereenvoudiging van het proces. Bovendien 
wordt door de kortere rijsduur minder suiker door de gist afgebroken; daarom 
kan bij de deegbereiding met minder suiker worden volstaan; de suikerbesparing 
kon wel oplopen tot 25 g per kg bloem. Verder heeft men minder handelingen te 
verrichten, de kans op fouten wordt geringer; bij storing heeft men minder deeg 
in behandeling, waardoor bij langer durende storingen ook minder deeg verloren 
goot. 

De indruk bestaat, dot in de beschuitindustrie dergelijke snelkneders eerder 
ingeburgerd zullen zijn don in de broodbakkerij. Voor diverse beschuitfabrikanten 
werden reeds oriënterende proeven genomen om na te goon in hoeverre hun 
recept zich ertoe leent om volgens een dergelijk systeem te worden verwerkt. 

In het algemeen zal men er wel rekening mee moeten houden, dat de aonloop-
moeilijkheden bij de beschuitbereiding waarschijnlijk groter zullen zijn don bij de 
broodbereiding. 

Wat de beschuitbereiding betreft heeft het instituut tot nu toe slechts ervaring 
met twee discontinu werkende snelkneders, de Tweedy en de Cresta. Bij de brood-
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7. Een met een snelkneder bereid beschuitdeeg wordt machinaal verdeeld en opgebold. 
Variaties in receptuur en rijstijden worden vergeleken. 
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bereiding werden echter met de beide in het vorige verslagjaar geteste continu 
werkende snelkneders, de Ko-Kneter van Buss en de Kontinua van Werner en 
Pfleiderer, soortgelijke ervaringen opgedaan als met de genoemde discontinue 
snelkneders. Gelet hierop lijkt het waarschijnlijk, dot ook met de beide continu 
werkende snelkneders beschuit bereid zal kunnen worden volgens een verkort 
proces. Nu het proces eenmaal met de kleinere discontinu werkende snelkneders 
is uitgezocht, zal het weinig moeite kosten om de aanpassingen voor de grote 
continue machines uit te werken. 

3.2 Diepvriezen 

Door het bedrijfsleven wordt in steeds toenemende mate van de diensten van 
ons instituut gebruik gemaakt bij het aanschaffen en keuren van diepvriesinstal
laties voor bakkerijdoeleinden. In het afgelopen joor werden een lOO-tol op
drachten betreffende het diepvriezen afgewerkt, terwijl er nog co. 25 in be
handeling overbleven. Het diepvriezen heeft in alle typen en grootten van 
bedrijven toepassing gevonden: in de banketbakkerij, de broodbakkerij en in het 
gemengde bedrijf. Niet alleen in grotere bedrijven, moor ook in de middelgrote 
en kleine bakkerijen heeft men de voordelen die het diepvriezen met zich brengt, 
ingezien. Opvallend is, dot vooral in het zuiden en in het uiterste westen van ons 
land reeds relatief veel bakkers over een diepvriesinstallatie beschikken, terwijl 
in het midden en het noorden van het land het diepvriezen eerst langzaam 
ingang begint te vinden. 

Het onderzoek naar eventuele bijzondere omstandigheden die in acht ge
nomen moeten worden om bepaalde produkten te kunnen invriezen werd voort
gezet. In hoofdzaak werden bewaorproeven uitgevoerd met bokkerijprodukten 
waarover nog onvoldoende informatie bestond: in frituur gebakken artikelen 
(berlinerbollen, oliebollen, doughnuts, kroketten, bitterballen), schuimortikelen 
(polonaises, gevulde en ongevulde mokkanootjes), diverse soorten crème-au-
beurre-, slagroom- en vruchtengebak, progrésgebok, ragoût, enz., alsmede ver
schillende soorten dieetbrood. 

Het instituut beschikt thans over een aanzienlijke hoeveelheid kennis en 
ervaring met betrekking tot het diepvriezen in de bakkerij. Om de overdracht van 
deze kennis oon de praktijk te bevorderen, werd er toe overgegaan de resultaten 
van de onderzoekingen van het instituut en de verzamelde praktijkervaring in de 
vorm van een boekje neer te leggen, waarin o.m. ook kostenberekeningen worden 
gegeven. 

8. Invloed van de toevoeging van oscorbinezuur op de kwaliteit van de beschuitbol bij 
verschillende rijsduur: bovenste twee rijen zonder oscorbinezuur, onderste twee met; 
bovenste rij zonder deegrijs, tweede rij met; derde rij zonder deegrijs, vierde rij met. 
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C O N T A C T E N EN P U B L I C I T E I T 

1. Verbindingsdienst 

In het afgelopen jaar werd in nog steeds toenemende mate een beroep gedaan 
op de verbindingsdienst van het instituut. Het merendeel der bezoekaanvragen 
had betrekking op het diepvriezen. Ruim 8 0 % van de in verband met plannen tot 
aanschaffing van een diepvriesinstallatie door bakkers aangevraagde oriën-
teringsbezoeken resulteerde in opdrachten aan het instituut tot adviseren bij de 
keuze van de installatie en/of het testen ervan. Er blijkt nog steeds grote behoefte 
te bestaan aan voorlichting met betrekking tot zowel de keuze van de installatie 
als de wijze van diepvriezen en ontdooien van brood en banketprodukten. Door 
onze verbindingsdienst werd deze voorlichting gegeven, zowel collectief door 
lezingen voor groepen van bakkers, als individueel tijdens het testen van instal
laties. Met koeltechnische bureaus werd overleg gepleegd over verbetering en 
aanpassing van bestaande installaties. De in de loop der jaren verzamelde kennis 
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en opgedane ervaring op het terrein van het diepvriezen is mede opgenomen in 
het eerdergenoemde boekje, dot geheel aan het diepvriezen van bokkerijpro
dukten gewijd is. 

De verdere contacten van de verbindingsdienst hielden o.m. verband met 
receptuur, grondstoffen en werkwijzen, apparatuur, inrichting van de bakkerij. 

2. Lezingen en demonstraties 

In het kader van de voorlichting op het punt van het d i e p v r i e z e n werden 
diverse lezingen gehouden, en wel: 

door dr. Belderok: 
„Het diepvriezen van brood en banket", voor leden van de Vereniging van 

Bokkerijleraren, bij gelegenheid van een excursiebezoek oon ons instituut; 
„Deep-freezing in the Dutch bakery", voor leraren en leerlingen van de Bakkers

afdeling van de Borough Polytechnic, London, bij gelegenheid van een 
excursiebezoek oon ons instituut; 

„Veranderingen in enkele fysische eigenschappen van bakprodukten bij het diep
vriezen", bij gelegenheid van een Groonstudiedag van de Nederlands-
Belgische Vereniging van Graanonderzoekers, gehouden in ons instituut; 

„De theorie van het diepvriezen", voor leden van de Vereniging voor Bedrijfs-
vergelijking in het Bonketbokkerijbedrijf, tijdens hun bezoek aan het instituut; 

„Diepvriezen van brood en banket", voor de Bond van Oud-leerlingen van het 
Station voor Maalderij en Bakkerij; 

„Diepvriezen in de brood- en banketbakkerij", bij gelegenheid van een sym
posium over bevroren levensmiddelen van de Ned. Ver. voor Voedingsleer 
en Levensmiddelentechnologie, gehouden in Amsterdam. 

door de heer Van 't Root: 
„Installaties voor het diepvriezen van bokkerijprodukten", voor leden van de 

Vereniging voor Bedrijfsvergelijking in het Bonketbokkerijbedrijf; 
Dito voor de bond van Oud-Leerlingen van het Station voor Maalderij en Bak

kerij; 
„Verschillende aspecten van het diepvriezen", voor een groep bakkers te Rotter

dam; 
Dito voor leerlingen van de Technische School te Leiden; 
Dito voor een groep bakkers te Venlo. 

In samenhang met het kiemrust/schot-onderzoek hield dr. Belderok twee 
lezingen: 
„Schotresistentie van tarwe", voor de Werkgroep Tarwe-Hover-Gerst van de 

Nederlandse Kwekersbond; 
„De invloed van het weer vóór de oogst op de schotneiging bij tarwe", ter ge

legenheid van een Groonstudiedag van de Nederlands-Belgische Vereniging 
van Graanonderzoekers. 

In verband met de onderzoekingen over het s n e l k n e d e n hield ir. de Ruiter 
twee lezingen. 
„Snelkneden en verkorting van het broodbereidingsproces", ter gelegenheid van 

een in het instituut gehouden Groonstudiedag van de Nederlands-Belgische 
Vereniging van Graanonderzoekers; 

26 



„Verkürzung der Brotherstellung durch intensiveres Kneten; Erfahrungen mit 
einigen kontinu und diskontinu arbeitenden Schnellknetern", bij gelegenheid 
von de Tagung für Bäckerei-Technologie te Detmold, alsmede verscheidene 
malen een inleiding over dit onderwerp bij de met verschillende snelkneders 
gegeven demonstraties. 

Op het terrein van de r e o l o g i e werd door dr. Bloksma een lezing gehouden: 
„Rheologie von Brotteig bei langsamen Deformationen", bij gelegenheid von de 

Getreidechemiker-Tagung te Detmold. 

Met twee discontinu werkende Engelse snelkneders werden onder leiding von 
ir. de Ruiter tien demonstraties gegeven voor vertegenwoordigers der verschil
lende bakkerijorganisaties en van de bakkersvakpers, voor belangstellenden uit 
verscheidene grotere en kleinere bakkerijen, en voor betrokkenen bij het vak
onderwijs (leden van de Ver. van Bokkerijleraren, consulenten van het leerlingen
stelsel en leerlingen van het Station voor Maalderij en Bakkerij), voor leden van 
de Nederlands-Belgische Vereniging van Graanonderzoekers, voor beschuitfabri
kanten en voor belangstellenden uit de bokkerijgrondstoffenindustrie. 

3. Buitenlandse reizen 

In verband met de medewerking van het Instituut aan verschillende activiteiten 
van de ICC (zie onder Graan en Meel, normalisatie van methoden) werd aan het 
ICC-congres te Wenen deelgenomen door dr. Jongh (deels als bestuurslid en als 
commissielid), en door dr. Smak. Een werkvergadering van de ICC-werkgroep 
„Diastatische Kracht", gehouden in Svalöf (Zweden) werd bijgewoond door dr. 
Jongh en dr. Belderok. 

Aon de jaarlijkse Tagungen op het gebied van graanchemie, maalderij en 
bakkerij die door de Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung in het Instituut 
te Detmold georganiseerd worden, werd wederom door ons deelgenomen. De 
Getreidechemiker-Tagung werd bijgewoond door dr. Bloksma, die er tevens een 
lezing hield, de Tagung für Bäckerei-Technologie door ir. de Ruiter, die eveneens 
een bijdrage leverde in de vorm van een lezing, en de Müllerei-Togung door dr. 
Jongh en ir. Meppelink. 

De Jugenheimer Diskussions-Togung te Darmstadt werd bijgewoond door ir. 
Meppelink. In verband met zijn onderzoekingen op het punt van de invloed van 
stikstofbemesting op de bakwaarde van inheemse tarwe maakte hij een reis langs 
enige buitenlandse instituten woor men zich eveneens met dat onderwerp bezig
houdt: de Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung te Wenen, de Land
wirtschaftliche Versuchsstation der Osterreichischen Stickstoffwerke te Steyr, het 
Biologisches Laboratorium der österreichischen Stickstoffwerke te Linz, de Baye
rische Londessaatzuchtonstolt te Weihenstephan, en het Institut für Pflanzenbau 
und Pflanzenzüchtung te Stuttgart. 

Voor de bezichtiging van diverse bakkerijmachines en installaties (o.a. snel
kneders, silo-instolloties, inpakmochines, ovens) werd door de heren ir. de Ruiter, 
Von 't Root en De Vries een reis gemaakt longs een aantal machinefabrieken en 
broodbakkerijen in Hilde, Dortmund, Thüle, Salzkotten, Paderborn, Hamburg. 

Door medewerkers van de bakkerij-afdeling en de verbindingsdienst werd een 
bezoek gebracht oon de internationale bakkerijtentoonstelling te Dortmund. 
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4. Publikaties 

Een lijst van de in 1964 versehenen publikaties is als bijlage toegevoegd. 

9. Een matig gekoelde ,,sluis" vóór de eigenlijke diepvriescel bewijst goede diensten als 
normale koelcel. 

Vi:.«''V.C ; M 
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SPEURWERKPROGRAMMA VOOR 1964 EN 1965 

1. M E T H O D E N V A N O N D E R Z O E K 

1.1 Normalisatie in Nederland 

De ook in het verleden aan Commissie 69 (Methoden voor onderzoek van granen en graon
produkten) van het Nederlands Normalisatie Instituut verleende medewerking zal worden voort
gezet. In 1964 kwam de norm voor de ruwecelstofbepaling gereed. De voorlopige norm voor 
de asbepaling zal nog worden herzien. Als dit wenselijk blijkt, zal ook aan de ontwikkeling van 
nieuwe normen meegewerkt worden. 

1.2 Onderzoekingen in internationaal verband 

Er zal wederom worden deelgenomen aan de normalisatiewerkzoomheden van de Inter
national Association for Cereal Chemistry (ICC), zowel in het bestuur als in 21 werkgroepen. 

Eveneens zal weer worden meegewerkt met subcommissie SC 4, Cereals and Pulses, van het 
Technical Committee 34 van de International Standardization Organization (ISO). 

Waar dit wenselijk blijkt zal worden meegewerkt aan onderzoekingsmethoden ten behoeve 
van de EEG; o.a. in Commissie 69 van het Nederlands Normalisatie Instituut in samenwerking 
met normalisatie-instituten van de andere EEG-landen, en in de Studiegroep Torwekwaliteit van 
de Afdeling Balansen, Onderzoekingen en Inlichtingen van de Commissie der EEG. 

1.3 Bakproeven 

Er wordt niet verwacht, dat onderzoekingen met betrekking tot de uitvoeringsvorm der ont
wikkelde bakproeven nodig zullen zijn. 

1.4 Reologische metingen aan deeg met conventionele instrumenten 

Voor bedrijfscontrole maakt men in meelfabrieken en bakkerijen gebruik van reologische 
instrumenten, zoals die van Brabender, Chopin, Simon e.d. Verschillende laboratoria verkrijgen 
met eenzelfde type instrument vaak zeer verschillende uitkomsten; dit leidt tot moeilijkheden, 
indien deze uitkomsten gebruikt worden in het handelsverkeer. Om hierin verbetering te bren
gen werkt het instituut mee in de desbetreffende werkgroep van de ICC. Op het laatste ICC-
congres in Wenen in juni 1964 heeft de firma Brabender aangekondigd te willen demonstreren, 
dat een monteur de farinografen op verschillende laboratoria zodanig kan afstellen, dat zij 
identieke uitkomsten geven. Naar aanleiding van de Nederlandse bijdrage aan deze werkzaam
heden van de ICC heeft de firma Brabender voor het geven van deze demonstratie ons land 
uitgekozen. Het instituut zal behulpzaam zijn bij de organisatie van dit plan en is beschikbaar 
om na de voltooiing ervan de resultaten vost te stellen. 

Uit het werk in internationaal verband is een dienstverlening aan het Nederlandse bedrijfs
leven voortgekomen, waarbij het instituut periodiek monsters bloem distribueert, die door ver
schillende laboratoria worden onderzocht met de farinograaf en extensigraof van Brabender en 
de alveograaf van Chopin. De rapporten van het instituut stellen de deelnemers in de gelegen
heid om de uitkomsten van eigen metingen te vergelijken met die van anderen aan dezelfde 
monsters. Er zijn thans 15 deelnemers, waaronder zeven bedrijven uit de maalindustrie en vijf 
uit de bloemverwerkende industrie. 

1.5 Reologische metingen met de reometer 

Aon de reometer zullen zodanige veranderingen worden aangebracht, dat de temperatuur van 
het instrument beter beheerst kon worden, en dat het tijdsverloop tussen kruip en terugvering 
kan worden geëlimineerd. 
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Voortgegaan wordt met de bestudering van de verliezen van water uit deeg tijdens de voor
bereiding van metingen in de reometer en tijdens de metingen zelf. In verband hiermee zal 
tevens worden gezocht naar mogelijkheden om de bepaling van water in bloem en deeg meer 
betrouwbaar te maken. 

1.6 Analysemethoden 

Bij proeven over de oxydotie van bloemlipiden is een methode nodig voor de bepaling van 
peroxyden in bloemvet; aan de ontwikkeling hiervan wordt gewerkt. 

In het instituut is een omperometrische t i tratie met zi lvernitraat en een platino-elektrode 
ontwikkeld, ter bepaling van het thiolgeholte van bloem en deeg. De methode is voor ver
gelijkende bepalingen bruikbaar gebleken. De uitkomsten zijn echter afhankelijk van de om
standigheden tijdens de t i tratie. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om vast te stellen, 
onder welke omstandigheden uitkomsten verkregen worden die niet alleen reproduceerbaar, 
maar ook in absolute zin iuist z i jn ; dit laatste is vereist voor bestudering van de stoechiometrie 
der reacties. Voor de naaste toekomst staan proeven met enige typen kwikelektroden op het 
programma. Ook zal worden onderzocht, of het gebruik van organische kwikverbindingen als 
reogens mogelijkheden biedt. 

Bij het onderzoek naar de betekenis van bloemlipiden voor de bakkwaliteit za l , naar verwacht 
mag worden, behoefte ontstaan aan methodes voor de fractionering van deze groep van ver
bindingen. Hiervoor zullen chromotogrofische scheidingsmethodes beproefd worden. 

Aan de hierboven genoemde analysemethoden zal worden gewerkt ten behoeve van onder 
2.3 vermeld fundamenteel onderzoek inzake bakkwaliteit. 

In verband met het bij opslag van graan en meel onder ongunstige condities optreden van 
veranderingen in de l ipiden, gepaard gaande met achteruitgang van de bakaard, zal verder 
onderzoek worden verricht om de lipolytische activiteit van graan en meel te kunnen bepalen. 

2. G R A A N EN MEEL 

2.1 Methoden ten dienste van de tarweveredeling 

Onderzocht zal worden of de gehalten aan thiol- en disulf idegroepen in de eiwitten bij de 
verschillende tarwerassen een correlatie vertonen met de bakkwali teit der rassen, en of der
gelijke bepalingen gebruikt kunnen worden bij de selectie in veredelingswerk. 

Ook zal met hetzelfde doel een begin worden gemaakt met het fractioneren van tarwe-
eiwitten door elektroforese. 

2.2 Slikstofbemesting 

In samenwerking met landbouwkundige instituten wordt nagegaan, op welke wijze de bak
kwaliteit van tarwe wordt beïnvloed door de mate en het tijdstip van stikstofoverbemesting. 

2.3 Kiemrust en schot 

In het kader van het streven naar verhoging van de oogstzekerheid zijn reeds enige jaren 
onderzoekingen gaande met betrekking tot het verschijnsel van de kiemrust bij granen en de 
daarmee samenhangende schotneiging. 

Bij het onderzoek noor de fysiologische achtergrond van het kiemrustverschijnsel is gebleken, 
dat de narijping van granen gepaard gaat met veranderingen in de stikstof-bevattende bestand
delen van het embryo. Deze veranderingen zullen nader onderzocht worden: met name zal 
aandacht worden besteed aan veranderingen in thiolen, disulfiden en zwavel-bevattende amino
zuren in vri je vorm en in de eiwitten van het embryo. 
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2.4 Veranderingen in graankorrels tijdens afrijpen, oogsten en bewaren 

Er zal een onderzoek worden aangevat naar de chemische veranderingen, die zich in graan
korrels afspelen bij het afrijpen, oogsten en bewaren. Vooral zal aandacht worden besteed aan 
die groepen van stoffen, die in verband staan met de bakkwaliteit van tarwe (eiwitten, thiol- en 
disulfidegroepen, enzymen) en met de houdbaarheid van granen tijdens opslag (glutaminezuur-
decorboxylose-systeem). 

2.5 Verwerkingswaarde van inlandse tarwe 

o. V o o r b r o o d 

Er zal worden voortgegaan met het zich over jaren uitstrekkende onderzoek naar de waarde 
van in Nederland verbouwde tarwerassen als grondstof voor de broodbereiding. In het onder
zoek worden tevens tarwerassen betrokken die in aanmerking komen om opgenomen te worden 
in de Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Ter vaststelling van het in de Rassenlijst vermelde 
waarderingscijfer wordt elk nieuw ros gedurende drie achtereenvolgende jaren onderzocht; 
hierbij wordt gebruik gemaakt van tarwe-monsters, afkomstig van proefvelden uit de belang
rijkste tarwegebieden van ons land. 

b. V o o r b i s c u i t 

Inlandse tarwerassen zullen eveneens worden onderzocht op hun geschiktheid voor de 
biscuitbereiding. 

2.6 Hardheid van de tarwekorrel 

Onder de verschillende korreleigenschappen die de vermaling van de tarwe beïnvloeden, 
neemt de hardheid een belangrijke plaats in. De hardheid van de korrel komt niet alleen tot 
uiting in verschillende karakteristieken van het maalproces (o.a. in de optimale conditionering, 
het moaldiagrom en het energieverbruik van de molen), moor ook in bepaalde eigenschappen 
van de verkregen bloem (o.a. in de deeltjesgrootte en de mechanische zetmeelbeschadiging). 

Er is reeds onderzoek verricht met betrekking tot de bepaling van de hardheid van de tarwe
korrel. Dit onderzoek zal worden uitgebreid, waarbij tevens zal worden nagegaan, welke in
vloed de hardheid van de tarwekorrel heeft op het verloop van het maalproces en de techno
logische eigenschappen van het produkt. 

2.7 Eigenschappen van tarwe welke de kleur van de broodkorst bepalen 

Bij gelijke behandeling t.o.v. meel- en broodbereiding treedt een zeer grote variatie op in de 
korstkleur van de uit verschillende torwemonsters verkregen broden. Dit is ook het geval wan
neer bij de broodbereiding gezorgd wordt voor een voldoende hoeveelheid suiker. Er wordt 
onderzoek verricht naar de verklaring van dit verschijnsel. 

2.8 Chemisch en fysisch onderzoek van de bakkwaliteit van tarwe 

Onderzoekingen elders en op het instituut hebben geleid tot de conclusie, dat zowel eiwitten 
als lipiden (vetstoffen) een rol spelen bij de ontplooiing van de eigenschappen, die tot de bak
kwaliteit van tarwe bijdragen. Bij de eiwitten schijnen thiolgroepen (-SH) en disulfidebindingen 
(-SS-) sleutelposities in te nemen. Voorts zijn er aanwijzingen, dat onverzadigde bloemlipiden 
het verloop van oxydotie/reductie-reacties in deeg beïnvloeden, en dot fosfotiden belangrijk zijn 
voor de structuur van het gluten. 

Onderzocht zal worden, hoe het gehalte aan thiol- en disulfidegroepen van deeg verandert 
door toevoeging van oxydotiemiddelen, en welke de daaraan gepaard gaande veranderingen 
in reologische eigenschappen zijn. Inzicht in de rol, die de lipidefroctie bij deze oxydotiereocties 
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speelt, hopen wi j te verkrijgen door enerzijds de vorming van peroxyden van lipiden te ver
volgen en anderzijds het gedrag van degen uit normale en ontvette bloem te vergeli jken. Boven
dien zal worden geëxperimenteerd met verbindingen, die specifiek met thiolgroepen reageren, 
moor niet oxyderend werken. 

Om gegevens te verkrijgen over de betekenis van bloemlipiden en van toegevoegde vetten 
voor de structuur van gluten en deeg zullen bij uitsluiting van oxydotiemiddelen reologische 
metingen worden gedaan aan degen van normale en ontvette bloem, beide zonder en met 
toevoeging van vreemde vetten. 

Voor de in de voorgaande alinea's vermelde reologische metingen zal in belangrijke mate 
gebruik worden gemaakt van de reometer. Bij het fundamentele onderzoek zol voortdurend 
gestreefd worden noor verbetering van de toegepaste methoden van onderzoek (zie ook 1.5 en 
1.6). 

3. B A K P R O E V E N 

3.1 Chemisch en fysisch onderzoek 

Als basis voor op de praktijk gericht onderzoek is het noodzakeli jk het inzicht in de bij de 
bereiding van bakprodukten optredende chemische en fysische processen te vergroten. O p het 
programma staan: 

Onderzoek met betrekking tot de veranderingen die de structuur van deeg of beslag onder
gaat in de opeenvolgende jaren van het bereidingsproces van bakprodukten, waarbi j o.a. aan
dacht wordt besteed oon de rol van de opgenomen lucht. 

Onderzoek naar de invloed die de mate van zetmeelbeschadiging tijdens de vermaling heeft 
op de eigenschappen van de bereide bloem, zoals deze noor voren komen bij diverse ana
lytische bepalingen, bij reologische metingen en bij de bereiding van diverse bakprodukten. 

3.2 Hulpgrondstoffen 

De werking van nieuwe hulpgrondstoffen zal worden nagegaan. De literatuur met betrekking 
tot de analyse van grondstoffen en hulpgrondstoffen wordt bijgehouden, o.a. met het oog op de 
ontwikkelingen op dit gebied in de EEG. 

3.3 Houdbaarheid 

De houdbaarheid van diverse bakprodukten goot door het langer worden van de omloopt i jd 
een steeds belangrijker kwaliteitsfactor vormen. De houdbaarheid von bakprodukten heeft zeer 
veel ospecten; vochtige produkten drogen snel uit en hebben vook lost van schimmel, droge 
produkten worden vook rans en trekken vocht aan. In voorgaande jaren heeft het instituut 
onderzoek verricht met betrekking tot diverse vormen van verhoging der houdbaarheid, zoals 
schimmelwerende middelen, sterilisatie met droge lucht en keuze van geschikte verpakkings
materialen. De waarde van nieuwe ontwikkelingen zol worden nagegaan en waar mogelijk zal 
worden gezocht noor verbetering van technieken en methoden. 

3.4 Ontwikkel ing van nieuwe werkwijzen 

Er zal worden voortgegaan met onderzoekingen inzake de ontwikkeling resp. verbetering van 
werkwijzen ter bereiding van diverse bakprodukten. 

In de voorgaande jaren werden onderzoekingen verricht over de toepassing van snelkneders 
ter verkorting en vereenvoudiging van de brood- en beschuitbereiding. Daarbij is aangetoond, 
dat het snelkneden voor de bereiding van brood en beschuit realiseerbare mogelijkheden biedt. 
Bij verdere werkzaamheden op dit gebied zol in de eerste plaats aandacht geschonken dienen 
te worden oon problemen die zich voordoen bij uitvoering in de praktijk. Daarnaast zullen de 
mogelijkheden van de verdere technische ontwikkeling op dit gebied worden onderzocht. 
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3.6 Diepvriezen 

Een onderzoek zal worden verricht naar de veranderingen, die in feuil letégebok optreden 
tijdens het bewaren bij kamertemperatuur en in diepbevroren toestand. 

In de prakti jk blijkt grote behoefte te bestaan oon een methode, om in winkels en andere 
verkoopplootsen brood- en banketprodukten te ontdooien. Onderzocht zol worden, of oon deze 
wensen voldaan kon worden. 

Er zullen proeven worden verricht over het diepvriezen van produkten, waarmede de resul
taten tot nog toe onbevredigend waren (zoals feuil letégebok, gecouvreerde en geglaceerde 
art ikelen, marsepein). 

3.7 Broodkwaliteit 

Een goede broodkwal i tei t wordt in de bakkerij algemeen beschouwd als een belang van de 
eerste orde. Een steeds weer naar voren komend facet van deze kwaliteit is het broodoroma. 
Onderzoek op dit punt is gewenst en mogelijk. Een fundamentele benadering van de op dit 
gebied liggende vragen is echter noodzakelijk. 

ledere goede bakker kon met de nodige zorg voor het bereidingsproces een goed brood 
bakken. In tegenstelling tot wat men in romantische beschouwingen over „de oude t i j d " nogal 
eens kon horen is dit even goed, zo niet beter, mogelijk met behulp van moderne apparatuur. 
Al ler lei omstandigheden, zoals een niet oon de produktie aangepaste capaciteit, gebrek aan 
voldoende geschoold personeel, e.d. kunnen er mede schuld oon zi jn, wanneer toch het brood 
niet alt i jd uit de oven komt zoals het zou behoren te zijn. Zoals wi j reeds in vorige jaarverslagen 
schreven, is het instituut gaarne bereid om bakkerijen die erom verzoeken, door voorl ichting en 
onderzoek ter plaatse te helpen de kwaliteit van het bereide brood zo hoog mogelijk op te 
voeren. 

Ook echter wanneer een mooi brood uit de oven komt, kon het zijn dot de klont klachten 
heeft wanneer hij het op tafel krijgt. Door al lerlei met onze huidige maatschappelijke structuur 
samenhangende oorzaken komt het er nl. op neer dot brood dot de ene dag 's morgens vroeg 
gebakken is, de volgende ochtend nog gegeten wordt , en niet zelden ook nog in een pakje 
mee naar het werk wordt genomen. 

De geschetste situatie houdt echter in, dat het brood een dog en langer (weekend brood) nog 
behoorl i jk eetbaar moet zijn. Een eerste vereiste is don, dot het nog voldoende „ m a l s " moet 
zijn. Maatregelen om dit te bereiken, zoals de toevoeging van relatief grote hoeveelheden vet, 
leiden er niet zelden toe, dat de eetbaarheid van het brood in verse toestand minder is dan 
mogelijk zou zijn wanneer de eis van langdurig mals blijven er niet aan zou worden gesteld. 
Velen spreken van klef of van week brood. Ook het gewenste broodaroma verdwijnt bij het 
ouder worden van het brood en wordt geleidelijk vervangen door andere, minder gewenste 
geuren. De korst verliest de zo gewaardeerde croquontheid en wordt slap en minder smakelijk. 
Dot de broodbezorging, op zich zelf een door de Nederlandse consument zeer gewaardeerde 
en gewenste instelling, de achteruitgang van o.a. croquontheid en aroma van de korst in de 
hand werkt, is duidelijk. Ook de broodverpakking werkt het optreden van ongewenste brood
eigenschappen in de hond. 

Getracht zal moeten worden een oplossing te vinden voor de kwaliteitsproblemen die samen
gaan met de zich steeds sneller wijzigende structuur van onze maatschappij. Onderzoekingen 
over de aard van de bij het ouder worden optredende achteruitgang van de broodkwal i tei t is 
noodzakelijk om te mogen verwachten dot middelen gevonden worden om deze achteruitgang 
met succes te kunnen bestrijden. 

Het zal duideli jk zi jn, dot zeer veel werk, deels van fundamentele oord , zal moeten worden 
verricht om goede resultaten te bereiken met betrekking tot alle genoemde aspecten van het 
bereiden, diepvriezen en verpakken van brood, van het broodaroma en van het proces van het 
oudbakken worden. Een keuze moet worden gemaakt t.o.v. de volgorde waarin de verschillende 
problemen zullen worden aangevat. Hierover zal overleg gepleegd worden met het Bedrijfschap 
voor de Bakkerij. 
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11. Om de mate yan gasinsluÌting ín deeg na te gaan, in afhankelijkheid van de kneed-

duur en de toevoeging van broodverbetermiddelen, werden series degen gemaakt,

waarvan ook de structuur microscopisch onderzocht werd door middel van vries-
coupes: een stukje deeg wordt met koolzuur vastgevroren, waarna er plakies van
0,02 mm dik afgesneden worden (zie speurwerkprogr. 3.1),
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LIPIDEN IN DEEG 

door 

Dr. A. H. BLOKSMA 

Het begrip lipide 

Het gebruik von de term lipiden in plaats von vetstoffen, wat taalkundig 
dezelfde betekenis heeft, is op het eerste gezicht misschien wat gekunsteld. Het is 
niettemin zinvol, omdot in het chemische woordgebruik lipiden een ruimere be
tekenis heeft don vetten. Onder de laatste verstoot men de triglyceriden, dot zijn 
verbindingen, die opgebouwd kunnen worden gedacht uit één molecuul glycerol, 
waaraan drie vetzuurmoleculen esterachtig gebonden zijn. In figuur 1 is deze 
opbouw in formule weergegeven. Onder lipiden verstoot men de grote groep van 
verbindingen, waarvan de bouw verwant is oon die van de triglyceriden. Soms 
houdt de verwantschap niet méér in, don dot hogere vetzuren (die met 10 of meer 
koolstofatomen) in het molecuul ingebouwd zijn; de vetzuren in vrije, d.i. niet-
veresterde vorm worden ook tot de lipiden gerekend, evenals verbindingen van 
glycerol met één of twee moleculen vetzuur, de z.g. mono- en diglyceriden. Ook 
verbindingen, die met de triglyceriden slechts gemeen hebben, dot ze in water 
niet oplossen en wel in typische vetoplosmiddelen, zoals tetrochloorkoolstof en 
dioethylaether, worden wel tot de lipiden gerekend. Van de lipiden in bloem zijn 
de fosfotiden en glycolipiden bijzonder belangrijk; in hun moleculen is fosforzuur 
respectievelijk een suiker ingebouwd. Structuurformules van voorbeelden van 
deze groepen van verbindingen worden eveneens gegeven in figuur 1. 

Extractie 

Men kon lipiden uit bloem verwijderen door deze in aanraking te brengen met 
een vloeistof, waarin lipiden goed oplosbaar zijn; meestal droogt men er don 
ook op enigerlei wijze zorg voor, dot de bloem en het oplosmiddel ten opzichte 
van elkaar bewegen. Zo een bewerking noemt men extractie. No afloop scheidt 
men bloem en oplosmiddel door filtreren of centrifugeren. De bloem wordt ge
droogd. Door het extract in te dampen kon men de geëxtraheerde lipiden af
zonderlijk verkrijgen, waardoor men tevens de mogelijkheid heeft om door 
weging hun hoeveelheid te bepalen. 
Bloem bestaat slechts voor 1,0 tot 1,5% uit lipiden. Desalniettemin zijn lipiden 
van groot belang voor de bakkwaliteit, zoals later zol worden toegelicht. Tabel 1 
geeft een voorbeeld van de samenstelling van de bloemlipiden. Niet alle zijn 
even gemakkelijk door extractie uit bloem te verwijderen. Door typische vetop
losmiddelen, zoals dioethylaether, kon men de zogenaamde vrije lipiden ver
wijderen, die don bij fractionering vooral uit triglyceriden blijken te bestaan. 
Indien men de bloem vervolgens nog met een meer polair oplosmiddel, zoals een 
mengsel van n-butanol en water, extraheert, verkrijgt men de fractie van de zo
genaamde gebonden lipiden, waarin fosfo- en glycolipiden sterk vertegenwoor
digd zijn (1). In deeg zijn naast de bloemlipiden veelal stoffen aanwezig, die als 
„shortening" zijn toegevoegd; triglyceriden vormen het hoofdbestanddeel hier
van. 
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Fig. 1. Structuurformules van enige lipiden. R stelt een verzadigde of onverzadigde 

koolwaterstof keten met 10-30 C-atomen voor (zie ook fig. 2). 

Tabel 1 Samenstelling van lipiden van bloem van 
„hord red spring wheat". Ontleend aan 
Nelson, Gloss en Geddes (1). 

Aandeel in het 
totaal der lipiden 

Triglyceriden 

Fosfolipiden 
Glycolipiden 

Vetzuren 
Monoglyceriden 
Diglyceriden 
Carotenen 
Tocoferolen 
Sterolen 

30% 

50% 

20% 
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Werking 

De werking von lipiden in deeg kon van tweeërlei oord zijn. Zij kunnen deel
nemen oon chemische reacties — meestal oxydotie/reductie-reacties — en ze kun
nen fungeren als bouwsteen van het gluten; de eerste werking kon men chemisch 
noemen en de tweede kolloïdchemisch of fysisch. De chemische werking kan men 
reeds demonstreren door de eigenschappen van degen uit normale bloem te 
vergelijken met die van degen uit bloem waaruit de vrije lipiden zijn verwijderd. 
De kolloïdchemische werking wordt daarentegen pos duidelijk door verwijdering 
van althans een deel van de gebonden lipiden. De chemische en de kolloïd
chemische werking worden hieronder afzonderlijk besproken; een uitvoeriger 
bespreking van de chemische werking vindt men in een artikel, dot in het afge
lopen joor is gepubliceerd (2). 

C h e m i s c h e w e r k i n g 

Van de vetzuren, die in bloemlipiden voorkomen, maken linolzuur en oliezuur 
een belangrijk deel uit, namelijk 60-70 respectievelijk 10-15%. Zoals uit 
figuur 2 blijkt, zijn deze vetzuren gekenmerkt door „dubbele bindingen" tussen 
koolstofatomen. Door deze dubbele bindingen kunnen ze verschillende reacties 
aangaan, o.a. met zuurstof uit de lucht. Wegens de grote reactiviteit noemt men 
stoffen met dubbele bindingen onverzadigd. De chemische werking van bloem
lipiden berust op hun onverzadigdheid. 

De oxydotie van onverzadigde lipiden door zuurstof verloopt veelal volgens 
het schema in figuur 3. Hydroperoxyden zijn de eerste min of meer stabiele pro
dukten. Zij ontleden weer langs verschillende wegen, waarbij onder meer stoffen 
ontstaan, die de geur- en smookofwijking veroorzaken, welke als ransheid aan
geduid wordt. In figuur 3 zijn van de reoctieprodukten slechts polymeren en 
aldehyden vermeld. Onder de laatste komt wellicht molondioldehyde voor, dat 
met thioborbituurzuur een gekleurd condensatieprodukt vormt; vermoedelijk be
rust de zogenaamde thioborbituurzuurproef, waarmee men oxydotie van onver
zadigde lipiden kan aantonen, op deze reactie. 

Voor zover de lipiden twee of meer dubbele bindingen bevatten, gescheiden 
door -CH2-groepen, wordt hun oxydotie versneld door het enzym lipoxydose. 
Doordat bloem lipoxydose bevat en bloemlipiden rijk zijn oon linolzuur, dot de 
vereiste structuur heeft (zie figuur 2), is tijdens het kneden van deeg oon de voor
waarden voldaan voor enzymatische oxydotie van lipiden. Smith en Andrews 
hebben kunnen vaststellen, dot het zuurstofverbruik van een deeg tijdens kneden 
afhankelijk is van de gelijktijdige aanwezigheid van (vrije) bloemlipiden en van 
een in water oplosbare en niet tegen warmte bestendige component, die ver
moedelijk het enzym lipoxydose is (3). Er worden bij het kneden van deeg ook 
stoffen gevormd, die een positieve reactie geven met thioborbituurzuur. Hun 
vorming wordt bevorderd door de toevoeging van lipoxydose en belemmerd 
door anti-oxydontio (4); dit bevestigt dot het hier produkten van een enzyma
tische oxydotie van lipiden betreft. 

Bungenberg de Jong heeft op grond van extensigrommen geconcludeerd, dot 
degen van bloem waaruit de vrije lipiden verwijderd zijn een grotere gevoelig
heid voor oxydotie door luchtzuurstof vertonen don degen van normale bloem 

38 



H3C —(CHj ) — C Steonnezuur Verzadigd 

H3C-(CH2)-CH = CH —(CHj)^—C 
OH 

H3C-(CH2)j-CH = CH —CH2 —CH = CH —(CH2), —C Linolzuur ^Onverzadigd 
»O 

•"OH 

H 3 C - C H 2 - C H — C H — C H 2 — C H — C H — C H 2 — C H = C H — ( C H 2 ) — C L i n o l e e n z u u r 

Fig. 2. Voorbeelden van enige vetzuren met 18 C-atomen. 

H H H2 
•C = C —C — 
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H H H 
•C = C—C-

onverzadigde 

l ip iden 

H H H2 H H 
-C = C—C — C = C -
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Producten van vo lgreact ies 

oa polymeren, aldehyden (ma lond ia ldehyde, t h i o b o r b i t u u r z u u r p r o e f ) 

Fig. 3. Hydroperoxyden als tussenprodukt bij de oxydatie 
von lipiden. 
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(5, 6, 7). Dit verschijnsel wordt geïllustreerd door figuur 4. In overeenstemming 
hiermee werd voor een dergelijke ontvette bloem een geringere optimale toe
voeging van koliumbromaot gevonden don voor de overeenkomstige normale 
bloem (8). Bungenberg de Jong verklaarde het verschijnsel door het grote zuur
stofverbruik van de lipidefroctie; bij aanwezigheid hiervan zou zo veel zuurstof 
weggevangen worden, dat hierdoor de eiwitten tegen oxydatie beschermd wor
den. Verwijdering van de vrije lipiden veroorzaakt don een versterkte oxydatie 
van de eiwitten door luchtzuurstof. 

In het vorige jaarverslag is er ook ol melding van gemaakt (9), dot indien men 
de redenering van Bugenberg de Jong doortrekt en verbindt met de hypothese, 
dot de veranderingen in reologische eigenschappen door oxydatie berusten op 
verdwijning van thiolgroepen in de eiwitten, men in strijd komt met de waar
neming, dot thiolgroepen in degen van ontvette bloem langzamer door zuurstof 
geoxydeerd worden don in degen van normale bloem (10, 11); zie figuur 5. 

Laatstgenoemde waarneming suggereert, dat lipiden de oxydatie van thiol
groepen door zuurstof versnellen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, 
indien de aanvankelijk gevormde peroxyden van lipiden snel reageren met thiol
groepen. Dat deze mogelijkheid bestaat, bewijzen proeven van Tsen en Hlynko, 
waarbij een daling in het thiolgeholte in deeg werd waargenomen na toevoeging 
van eenvoudige organische peroxyden, geoxydeerd methyllinoleoot of geoxy
deerde bloemlipiden (10). Weliswaar moet men uit de grote overmaat, die hier
voor nodig is, concluderen, dot het grootste deel van de peroxyden verbruikt 
wordt door andere reacties don de oxydatie van thiolgroepen (12). 

Zelfs indien men zich als in het bovenstaande grotendeels beperkt tot zuurstof 
als oxydatiemiddel, kan men geen sluitend beeld ontwerpen van de chemische 
werking van bloemlipiden. Nader onderzoek over de oxydatie van lipiden en van 
thiolgroepen in deeg is daarom nodig. De daarvoor vereiste chemische be
palingen zouden bij voorkeur gecombineerd moeten worden met reologische 
metingen oon dezelfde degen. De tot dusverre gepubliceerde experimenten heb
ben zich beperkt tot slechts één of hoogstens h/vee aspecten van het oxydotie-
proces. 

K o l l o ï d c h e m i s c h e w e r k i n g 

Een meer volledige extractie van de lipiden dan met de gebruikelijke vet
oplosmiddelen mogelijk is kon men bereiken met meer polaire mengsels van 
oplosmiddelen. Mengsels van oceton en water zijn vroeger door ons gebruikt 
(13). Mechom en Mohammad hebben met water verzadigde n-butanol voorgesteld 
(14). Dit mengsel wordt in de graanchemie vrij veel gebruikt. De extractie met 
butonol/water-mengsels van verschillende samenstelling is in het afgelopen joor 
onderwerp van studie op ons instituut geweest; op enkele resultaten wordt straks 
nader ingegaan. 

Na een extractie met tetrochloorkoolstof of petroleumaether kon men uit de 
bloem een op het eerste gezicht normaal deeg en ook een normaal brood be
reiden; pos door een meer nauwkeurige waarneming kon men de hierboven 
beschreven chemische werking vaststellen. Bij de proeven, waarvan de resultaten 
zijn afgebeeld in de figuren 6 en 7, gaf de met petroleumaether geëxtraheerde 
bloem (geheel links) zelfs beter brood dan de uitgongsbloem (tweede van links). 
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Fig. 4. 

Het effect van luchtzuur
stof op de rekweerstond 
(maximale hoogte van het 
extensigram) van normale 
en van ontvette bloem. De 
proefstukken werden iede
re AD minuten gerekt en 
opnieuw gevormd. Ont
leend aan Bungenberg de 
Jong (7). 
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Na extractie door butonol met voldoende water verkrijgt men daarentegen bij 
deegbereiding op de gebruikelijke wijze een massa met zo geringe samenhang, 
dot men ze nauwelijks deeg kon noemen. Het hieruit verkregen brood is dan ook 
van bijzonder slechte kwaliteit, zoals de broodjes geheel rechts in de figuren 6 en 
7 tonen. Het is daarom niet overdreven om te zeggen dot door deze extractie de 
bakkwaliteit verloren goot. In overeenstemming hiermee interpreteert Grosskreutz 
waarnemingen gedaan door middel van elektronenmicroscopie en verstrooiing 
van Röntgenstralen in die zin, dat de plaatjes, waaruit het gluten volgens deze 
technieken opgebouwd zou zijn, het vermogen om zich bij rek te oriënteren 
verliezen door een extractie met natte butonol (15, 16). 

Men kan deze gegevens zo interpreteren, dot de binding van de fosfotiden oon 
het gluteneiwit intact moet zijn voor het ontstaan van een normale gluten-
structuur. Bungenberg de Jong heeft het beeld ontworpen, dot de fosfotiden een 
laag ter dikte van één molecuul op het eiwitoppervlak vormen (5, 17). Zij kunnen 
met de polaire groepen oon het eiwit gebonden zijn; de noor buiten stekende 
koolwoterstofketens van de vetzuren vormen don een waterafstotend oppervlak, 
waarop de triglyceriden zich zouden hechten. In overeenstemming hiermee zijn 
de fosfotiden hechter oon de bloemeiwitten gebonden dan de triglyceriden; 
bovendien wordt hun binding verstevigd door kneden (18). Volgens Grosskreutz 
zou de viskeuze vervorming van gluten terug te brengen zijn op het langs elkaar 
glijden van twee lipide-logen (16). Dit beeld is even eenzijdig als pogingen om de 
reologische eigenschappen van gluten te verklaren met behulp van processen 
waarbij uitsluitend het eiwit betrokken is. Het is echter geenszins onmogelijk dat 
er mechanismen werken, die verwant zijn oon de smering van over elkaar glij
dende machinedelen. Voor zover men thans iets verontwoords kon zeggen over 
het werkingsmechanisme van „shortening" ligt het voor de hand om het in deze 
buurt te zoeken. 

In het afgelopen jaar is op ons instituut een onderzoek uitgevoerd maar de 
invloed van de extractie met butonol/water-mengsels op de eigenschappen van 
de bloem. No extracties met mengsels met verschillende watergehalten werd uit 
de bloem deeg bereid. No verschillende kneedtijden werd het deeg uitgewassen 
en het aldus verkregen gluten gedroogd en gewogen. Hierbij bleek de gluten
ontwikkeling vertraagd te zijn, indien het watergehalte van het oplosmiddel meer 
don 1 0 % had bedragen. Bakproeven, waarvan enige resultaten in de figuren 6 
en 7 zijn afgebeeld, sluiten min of meer bij deze glutenbepolingen oon. Het meest 
opvallende is, dot boven het kritieke watergehalte van 1 0 % de bakkwaliteit door 
extractie verloren gaat (broodjes D). Bij een lager watergehalte kon een butonol/ 
water-extractie doorentegen tot verbetering van broodvolume en kruimstructuur 
leiden; de broodjes C in deze figuren zijn minstens gelijk oon de broodjes A, die 
bereid zijn uit een met petroleumaether geëxtraheerde bloem. De vertraagde 
glutenontwikkeling kan men weerspiegeld zien in de grote invloed van de kneed
tijd op de broodjes C en D, die bereid zijn na extractie met butonol/water-
mengsels. De overeenstemming is echter niet volkomen. Terwijl na een extractie 
met minder don 1 0 % water de kneedtijd nauwelijks invloed had op de gluten
opbrengst, werd het volume van broodjes C wél sterk door de kneedtijd be
ïnvloed. 

De hoeveelheden lipiden, die bij de twee butanol/woter-extrocties verwijderd 
zijn, schelen onderling niet veel. Er was een veel groter verschil tussen de 
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Tabel 2 Bakproeven met normale en ontvette bloem. 

Code 

A 

B 

C 

D 

Extractie 

Petroleumaether 

Niet geëxtraheerd 

Butonol met 9,0 gew. % 
water 

Butonol met 15,6 gew. % 
water 

Geëxtraheerd 
materiaal, 

% van bloem 

totaal 

0,93 

1,29 

1,58 

waarvan 
lipiden 

a) 

1,29 

1,35 

Broodvolume in ml 
uit 71 g bloem 

na een kneedtijd van 

5 min. 

352 

314 

354 

200 

10 min. 

376 

312 

383 

244 

15 min. 

374 

316 

428 

278 

a) Niet bepaald. 

hoeveelheden niet-lipide bestanddelen, die werden geëxtraheerd. Deze waar
neming roept de vraag op, of het verlies van bakkwaliteit door extractie met 
butonol/water-mengsels misschien meer verband houdt met het onbedoeld ver
wijderen van kleine hoeveelheden (ongeveer 0 ,2% van de bloem) niet-lipide-
bestonddelen don met de extractie van de lipiden. 

Intussen moet men zeer voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op dit 
terrein. De beschikbare methoden van onderzoek zijn nog te ruw om de voor 
voortgang van het inzicht vereiste scheidingen tussen nauw verwante verbin
dingen uit te voeren en om sterk met elkaar vervlochten reacties te onder
scheiden. Men kon er alleen don van overtuigd zijn, dot de door een extractie 
teweeg gebrachte veranderingen in deegeigenschappen een gevolg zijn van de 
verwijdering van de lipiden, indien de veranderingen ongedaan gemaakt kunnen 
worden door de geëxtraheerde lipiden weer in de bloem terug te brengen; dit 
wordt aangeduid door „reconstitutie". In de literatuur vindt men enkele gevallen 
beschreven, waarin de reconstitutie na een extractie met dioethylaether (19, 20) 
of petroleumaether (21) volledig is gelukt; na een extractie met natte butonol is 
ze bij sommige proeven wel gelukt (22) en bij andere niet (21). Wanneer zo'n 
reconstitutie niet lukt, kon dit betekenen, dot de geëxtraheerde lipiden of ook 
niet-geëxtroheerde bloembestanddelen zijn veranderd door de bewerkingen; men 
kon zich afvragen, of de eigenschappen van met name de eiwitten niet beïnvloed 
worden door aanraking met sommige organische oplosmiddelen. Het falen van 
een reconstitutie zou ook hierdoor veroorzaakt kunnen worden, dot de terug
gebrachte lipiden niet op de juiste plaats terecht komen om de vereiste bindingen 
aan te goon. 

Dit onderwerp van onderzoek vraagt de omzichtige benadering, die vereist is 
op het hele terrein van de kolloïdchemie. Voortgang hierbij is een voorwaarde 
om inzicht te verwerven in het werkingsmechanisme van de op zo grote schaal 
toegepaste shortenings. 

43 



44 



Fig. 6 en 7. Gewijzigde bakkwaliteit van bloem na extractie van vet (uitgangs
materiaal: een onbehandelde W-bloem, 2e plaats van links). Van links 
naar rechts: verschillende manieren van extractie (resp. A, B, C, D in 
Tabel 2). Van boven naar beneden: toenemende kneedduur, resp. 5, 10 
en 15 minuten kneden, (alle degen onder stikstof gekneed). 
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ORGANOLEPTISCHE AFV\/IJKINGEN AAN BAKPRODUKTEN 
TENGEVOLGE VAN FUMIGEREN VAN BLOEM 

MET METHYLBROMIDE 

door 

Dr. C. SMAK 

De laatste tijd wordt onze aandacht herhaaldelijk gevestigd op het optreden 
van bepaalde organoleptische afwijkingen oon bakprodukten bereid met Ameri
kaanse importbloem. Vaak wordt dan de vraag gesteld wat de oorzaak van deze 
afwijking is. 

Uit onderzoek van dergelijke partijen bloem is ons gebleken, dot deze organo
leptische afwijkingen vook terug te voeren zijn op inwerking van methylbromide 
op de betreffende bloem. Methylbromide wordt gebruikt ter bestrijding van 
insekten en mijten en soms ook ter vernietiging van knaagdieren. 

Waarom wordt met methylbromide gegast? 

Het is onvermijdelijk dot in meelfabrieken en opslagplaatsen van graan en 
graonprodukten na verloop van tijd een populatie van insekten en mijten ontstaat 
die zich voeden met graan en graonprodukten. De infectie heeft meestal van 
buitenaf plaats, hetzij via aangevoerd geïnfecteerd graan, hetzij via lege retour-
zakken of retourprodukten. Ook kari infectie optreden doordat vliegende insekten 
van nabijgelegen geïnfecteerde opslagplaatsen overvliegen. 

Grote hoeveelheden graan en moolprodukten vormen ook altijd een attractie 
voor ratten en muizen, die uit de omgeving op dergelijke concentraties voeder 
afkomen. 

Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden voedsel voor deze insekten, 
mijten en knaagdieren kunnen zij zich, onder ook overigens gunstige omstandig
heden, tot zulke aantallen vermeerderen, dot ingrijpen noodzakelijk wordt. Dit 
ingrijpen bestaat don meestal in het fumigeren van de meelfobriek of opslag
plaats, omdat het niet mogelijk is door andere hygiënische maatregelen het op
treden van deze dieren, in het bijzonder van de insekten en mijten, te beheersen. 
Dit geldt zowel voor gebouwen en installaties waarbij alle hoeken en goten 
alleen met gas te bereiken zijn, als voor voorraden woor ook alleen gas een 
voldoende penetratie heeft om alle insekten en mijten te kunnen vernietigen. 
Bovendien mag het produkt niet blijvend verontreinigd worden met het insekten-
dodende middel, hetgeen vrijwel alleen met gassen te bereiken is. 

Deze maatregelen tegen insekten, mijten en knaagdieren zijn uit algemeen hy
giënisch oogpunt van belang, doch krijgen een bijzondere betekenis indien in een 
land wettelijk geëist wordt dot voedingsmiddelen vrij moeten zijn van „ f i l th" , 
zoals in de V.S. het geval is. Onder „ f i l th" wordt in het algemeen verstaan: de 
eventueel in een grondstof, halffabrikaat of produkt voorkomende weerzinwek
kende verontreinigingen, zoals insekten, mijten, uitwerpselen en fragmenten van 
deze dieren, uitwerpselen van ratten en muizen, en dergelijke. 
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Teneinde oon de eis te voldoen, dot bloem filth-vrij moet zijn, is het nodig om 
naast een goede keuze c.q. voorbehandeling van de te vermalen tarwe, ook een 
infectie van de bloem met insekten en mijten te voorkomen bij de vermaling, 
tijdens eventuele opslag en gedurende transport. In ol deze gevallen komt fumi
gatie ter bestrijding van dierlijke activiteit in aanmerking. 

Eén van de gassen die gebruikt worden voor dit doel is methylbromide. Het 
heeft in vergelijking met andere gasvormige insektendodende middelen een aan
tal voordelen: methylbromide heeft een groot doordringend vermogen (12, 13), 
is mede daardoor zeer effectief in het doden van insekten en mijten (12) en het 
is onbrandbaar. Door de geringe adsorptie en de grote vluchtigheid wordt 
methylbromide snel door beluchting uit gefumigeerde gebouwen en produkten 
verdreven (1, 10, 14, 17). Bovendien is de toxiciteit van methylbromide voor de 
mens aanzienlijk minder dan van blouwzuur, dat vroeger in hoofdzaak voor dit 
doel werd gebruikt. 

Het gebruik van methylbromide als fumigatiemiddel is de laatste jaren dan 
ook toegenomen. Het wordt o.a. veel toegepast in de Verenigde Staten, Engeland 
en Duitsland voor het gassen van meelfabrieken en opslagplaatsen. Bij het gassen 
van de molen worden veelal ook de pakhuizen en andere opslagplaatsen mee-
gegost, om een snelle herinfectie van de molen uit deze opslagruimten te voor
komen (1, 4, 13). Daarnaast vindt methylbromide ook toepassing voor het gassen 
van al dan niet beladen scheepsruimen en spoorwagons om infectie tijdens het 
transport van bloem tegen te goon (4, 10, 25). 

Het effect van iedere gassing is afhankelijk van het produkt van concentratie 
en inwerkingstijd. Ter bestrijding van insekten en mijten met methylbromide is het 
noodzakelijk, dot het produkt van concentratie en tijd een waarde bereikt van 
co. 300 gh/m^ Normaliter wordt deze dosis bereikt door bij fumigatie 15-30 g 
methylbromide per m^ te gassen ruimte te gebruiken en dit co. 24 uur te loten 
inwerken. Hierbij is rekening gehouden met verliezen door lekkage en adsorptie 
(3, 11, 12, 14). Voor het bestrijden van knaagdieren in opslagplaatsen is een 
concentratie-tijd produkt van co. 100 gh/m^ voldoende. Hiervoor is een dosis van 
ca. 12 g methylbromide per m^ te fumigeren ruimte nodig bij de gebruikelijke 
gassing gedurende 24 uur (3, 4). 

Gevolgen van de inwerking van methylbromide op bloem 

Inwerking van methylbromide op bloem, hetzij bij opzettelijke fumigatie van 
bloem dan wel als neveneffect bij het gassen van ruimten waarin bloem is op
geslagen, brengt veranderingen in de bloem teweeg die soms organoleptisch 
zijn waar te nemen en voor een deel door chemische analyse kunnen worden 
vastgesteld. 

Organoleptische eigenschappen van gegaste bloem en daarmee bereide 
bakprodukten 

De gevolgen van fumigeren met methylbromide voor de organoleptische 
kwaliteit van bloem en daarmee bereide bakprodukten zijn volgens oudere 
publikaties te verwaarlozen, mits geen hogere concentratie methylbromide wordt 
toegepast don voor het doden van insekten en mijten noodzakelijk is. Aan 
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brood, gebakken van bloem die bij praktijkgossingen of experimenteel aan de 
inwerking van de normale dosis methylbromide blootgesteld was geweest, was 
geen of slechts een te verwaarlozen voorbijgaande geurofwijking waar te nemen 
(3, 11, 12). Wel is reeds long bekend dot een geurafwijking oon brood optreedt, 
als de gebruikte bloem oon een te hoge concentratie methylbromide blootgesteld 
is geweest. 

In recentere publikaties (4, 9) wordt echter gewaarschuwd tegen het gassen 
c.q. meegassen van bloem met methylbromide, omdat ook bij de toepassing van 
normale concentraties methylbromide geurafwijkingen aan brood kunnen op
treden. De organoleptische afwijking wordt meestal als zoetig of weeïg om
schreven en is vooral aan nog warm brood en oon de korst waarneembaar. De 
kruim heeft meestal geen of slechts een zeer geringe geurafwijking (4). 

Herhaalde fumigatie van eenzelfde partij bloem met methylbromide heeft een 
cumulatief effect op de organoleptische afwijking, zelfs indien geruime tijd tussen 
de opeenvolgende fumigaties verloopt (4). 

Aan de bloem zelf is na gassen met methylbromide doorgaans geen afwijkende 
geur of smook waar te nemen (9). 

Reacties tussen methylbromide en bloem 

No gassing van bloem met methylbromide wordt onveranderd methylbromide 
snel door beluchting verdreven. Door reactie van methylbromide met bepaalde 
bloembestanddelen blijven er echter in de bloem residuen achter die niet door 
beluchting te verdrijven zijn. 

Bij de reactie van methylbromide met bloem worden bloembestanddelen 
gemethyleerd onder gelijktijdige vorming van anorganisch bromide (12, 14, 18, 
23). Daarnaast ontstaat een geringe hoeveelheid methanol door hydrolyse von 
methylbromide (23). 

Het bromide-residu kan door chemische analyse worden bepaald (5). Het is 
gebruikelijk het bromidegehalte van bloem uit te drukken als broom. In het ver
volg zal daarom van het broomgeholte van bloem gesproken worden. 

Ook in ongegoste bloem komt een geringe hoeveelheid bromide voor. Het 
natuurlijke broomgeholte varieert van 1-20 mg/kg (3, 9, 17, 25), er zijn echter ook 
enige opgaven in de literatuur waarbij tot 25 mg/kg werd gevonden (24, 25). 

In bloem die bij fumigeren van een molen op verschillende molenzolders was 
achtergelaten, werd een toename van het broomgeholte met 14 à 26 mg/kg vast
gesteld, waarbij een totaal broomgeholte van 32-44 mg/kg werd bereikt (25). In 
een onder geval werd een stijging van het broomgeholte met 70 à 130 mg/kg 
geconstateerd (12). 

Bij gassen van bloem in opslagplaatsen steeg het broomgeholte met 16 à 52 
mg/kg waarbij een totaal van 22-58 mg broom per kg bloem werd bereikt (3, 17). 
Ook een stijging met 62 à 76 mg/kg wordt in de literatuur vermeld (4). 

Fumigatie van bloemvoorraden ter bestrijding van knaagdieren met de hier
voor benodigde lagere dosis, geeft een geringere stijging van het broomgeholte 
(3, 4) dan fumigatie met de voor insektenbestrijding benodigde dosis. Herhaalde 
fumigaties van eenzelfde partij bloem heeft een cumulatief effect op het bromide
residu (4). 
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Voor fumigatie van bloem in een gascel worden in twee publikaties stijgingen 
van het broomgeholte met 22 resp. 39 mg/kg opgegeven, waarbij totaal broom-
geholten van 45 resp. 51 mg/kg werden gevonden (9, 25). 

Inwerking van methylbromide op een wagonlading bloem tijdens transport had 
een totaal broomgeholte van 62 mg/kg ten gevolge (25). 

In de Verenigde Staten is wettelijk een maximum residu oon anorganisch bro
mide in bloem ten gevolge van gassen toegestaan van 50 mg broom per kg 
bloem (8). Voor Duitsland is dezelfde limiet voorgesteld (9). 

Het residu anorganisch bromide dat ontstaat door inwerking van methylbro
mide op bloem, heeft geen invloed op de organoleptische kwaliteit van de bloem 
of de daarmee bereide bakprodukten (11). 

Over de oord van de methyleringsprodukten die in bloem ontstaan door in
werking van methylbromide hebben experimenten met radioactief methylbromide 
inzicht verschaft. Het was reeds vyaarschijnlijk dot voornamelijk het eiwit in de 
bloem met methylbromide reageert (11, 15, 17). Uit de proeven met '^CHaBr is 
komen vost te staan dot van de hoeveelheid methylbromide die in bloem rea
geert, minstens 9 0 % een methylering van bloembestanddelen veroorzaakt. De 
resterende 1 0 % of minder ondergaat hydrolyse (23). 

De methylering vindt voor 80 % plaats in de eiwitfractie, waarbij N-methyl-, 
dimethylsulfonium-, methoxyl- en thiomethoxylverbindingen gevormd worden. Als 
N-methylverbindingen zijn 1- en 3-N-methylhistidine- en 1,3-N-methylhistidine-
resten geïndentificeerd. Daarnaast wordt waarschijnlijk ook de eindstondige 
aminogroep van lysine gemethyleerd. Deze N-methylverbindingen vertegenwoor
digen tezamen 5 0 % van de methylgroepen die in de eiwitfractie worden inge
voerd. De dimethylsulfoniumverbindingen bevatten 3 0 % van de door inwerking 
van methylbromide ingevoerde methylgroepen. De overblijvende 20 % wordt ge
vormd door methoxyl- en thiomethoxylgroepen (2, 23). 

De karakteristieke geur van bakprodukten bereid van bepaalde partijen bloem 
die met methylbromide zijn gegast, komt ook vrij bij behandeling van zwoor 
gegaste bloem en daaruit geïsoleerd gluten, indien deze bloem of dit gluten met 
loog wordt behandeld (11). Methionine wordt door methylbromide gemethyleerd 
tot methionine-methylsulfoniumbromide (20, 21, 22) en dit sulfoniumzout ontleedt 
gemakkelijk in homoserine en dimethylsulfide (6, 7, 16). Deze ontleding wordt 
bevorderd door een alkalisch mileu en hogere temperatuur (19). Dit alles gevoegd 
bij de waarneming, dot bij behandeling met loog uit gegaste bloem een deel van 
de ingevoerde methylgroepen als dimethylsulfiden vrij komen, maakt het zeer 
waarschijnlijk dot de dimethylsulfonium-verbindingen, die ontstaan bij de in
werking van methylbromide op bloem het gevolg zijn van methylering van 
methionine-resten in het bloemeiwit (23). 

Het bij ontleding van methionine-methylsulfoniumzouten vrijkomende dimethyl
sulfide heeft een zeer onaangename geur. 

Het zijn waarschijnlijk de methyleringsprodukten, die in bloem ontstaan door 
inwerking van methylbromide en van deze methyleringsprodukten in het bijzonder 
de dimethylsulfoniumbindingen, die voor de organoleptische kwaliteit van ge
gaste bloem het belangrijkst zijn. 
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Ervaringen met monsters van sommige partijen Amerikaanse importbloem 

Bij de beoordeling van monsters bloem die ons toegezonden worden voor 
onderzoek, omdat aan de bakprodukten die met de bloem bereid zijn bepaalde 
organoleptische afwijkingen optreden, gaan wij doorgaans als volgt te werk: 

De bloem zelf wordt organoleptisch beoordeeld op geur en smaak door ter-
^ zake deskundige proevers, d.w.z. door mensen die geur en smook van normale 

bloem goed kennen en zeer kritisch zijn bij de beoordeling. Behalve in droge 
stoot, wordt de bloem ook organoleptisch beoordeeld nadat de bloem met koud, 
respectievelijk worm water tot een popje is aangeroerd. 

Daarnaast wordt de bloem verwerkt in een bokprodukt, waarvan de aard 
mede afhankelijk is van het bokprodukt waarbij volgens opdrachtgevers de 
organoleptische afwijkingen zijn geconstateerd. Dit bokprodukt wordt eveneens 
door deskundige en kritische proevers beoordeeld, waarbij naast het te onder
zoeken produkt eenzelfde bokprodukt bereid uit onverdachte bloem als ver
gelijking wordt gegeven; 

Bij het onderzoek van 14 monsters bloem die in de loop van de laatste jaren 
onderzocht werden bleek steeds aan de bloem, zowel droog als na aanmaken 
tot een koud of worm popje, geen organoleptische afwijking te constateren. De 
koekjes welke met deze monsters bloem bereid waren, meestal sprits, waren alle 
organoleptisch afwijkend. De afwijking bestond uit een weeïge smook oon de 
afgekoelde koekjes. Dezelfde organoleptische afwijking was vook ook aan de 
geur van de nog warme koekjes woor te nemen. In vele gevallen was de af
wijkende geur reeds duidelijk te ruiken aan de ovendompen tijdens het bak
proces. De geur lijkt op die welke vrijkomt bij het koken van kool. 

Von deze monsters bloem is ook het broomgeholte bepaald, waarbij het 
broomgeholte ten gevolge van eventueel aanwezig koliumbromaot in mindering 
gebracht werd op het totaal broomgeholte. De gevonden woorden voor het 
broomgeholte varieerden van 8-122 mg/kg bloem. De helft van deze monsters 
had een broomgeholte dat lager was don 50 mg/kg bloem. 

Ervaringen met experimenteel gefumigeerde bloem 

Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan met monsters importbloem, 
werd een serie proefgassingen uitgevoerd met methylbromide om een indruk te 
krijgen bij welke toename van het broomgeholte van de gegaste bloem organo
leptische afwijkingen aan met deze bloem bereide bakprodukten kunnen op
treden. Hiertoe werden hoeveelheden van 600 g bloem, uitgespreid in een bak 
tot een loog van co. 2 cm dik, met verschillende doses methylbromide gegast. 
Deze fumigaties werden uitgevoerd onder een gasdichte klok met een inhoud van 
890 I. Na minstens een week beluchten om eventueel onveranderd methylbromide 
te doen verdwijnen werd het broomgeholte van de bloem bepaald. Tevens werd 
van de bloem gebakken sprits organoleptisch beoordeeld. 

In deze serie proeven bleek, dat wanneer ten gevolge van het gassen het 
broomgeholte met 12 mg/kg of meer steeg, een duidelijke organoleptische af
wijking oon de sprits was woor te nemen. Deze verhoging van het broomgeholte 
met 12 mg/kg werd bereikt door gassen gedurende 4 uur met ca. 9 g methyl
bromide. De sprits die bereid was met bloem waarvan het broomgeholte met 
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8 mg/kg was verhoogd door fumigatie met co. 5 g methylbromide gedurende 4 
uur, werd slechts door de helft van de proevers als licht afwijkend beoordeeld. 
De afwijking oon deze sprits was kennelijk op de grens van het waarneembare. 
Sprits van bloem met een broomgeholte dot met 3 mg/kg was verhoogd door 
gassen met ca. 2 g methylbromide, bleek don ook niet significant afwijkend van 
de blanco. 

Van enkele partijtjes gegaste bloem uit bovengenoemde serie werden ook 
broodjes van 100 g gebakken. Bij een toename van het broomgeholte van de 
bloem door het gassen met 12 mg/kg was nog juist een afwijking waarneembaar 
oon de korst van het verse brood. 

Aan pop die gekookt was van zwaar gegaste bloem en water kon geen 
organoleptische afwijking worden geconstateerd, ook niet indien de pap onder 
druk gekookt was bij een temperatuur van 120 °C. Daarentegen komt bij ver
warming van gegaste bloem met loog wel de karakteristieke „kool"-geur vrij. 

In enkele gevallen was deze geur eveneens waarneembaar oon bloem welke 
droog was verhit. 

Slotbeschouwing 

Inwerking van methylbromide op bloem geeft aanleiding tot de vorming van 
methyleringsprodukten en anorganisch bromide. Het bromide-residu heeft geen 
invloed op de organoleptische kwaliteit van de bloem, doch geeft een indicatie 
van de mate waarin methylbromide met bloembestanddelen gereageerd heeft. 
Van de methyleringsprodukten zijn waarschijnlijk de methionine-methylsulfonium-
zouten verantwoordelijk voor de organoleptische afwijking die in bepaalde ge
vallen oon bakprodukten van gegaste bloem optreedt. Methionine-methylsulfo-
niumzouten ontleden gemakkelijk onder vorming van homoserine en dimethyl
sulfide. Deze ontleding gaat sneller naarmate de temperatuur en de pH hoger 
zijn. Dimethylsulfide heeft een zeer onaangename geur. 

Methionine-methylsulfoniumzouten komen in de natuur o.a. voor in kool en 
asperges (6, 16). Dit kon de overeenkomst verklaren tussen de afwijkende geur 
van bakprodukten bereid met bloem die met methylbromide is gegast en de geur 
die vrijkomt bij het koken van kool. In beide gevallen is dimethylsulfide, ge
vormd uit methionine-methylsulfoniumzouten, waarschijnlijk één van de geur
componenten. Dot de ontleding bij het koken van kool wel plaats zou vinden en 
bij het koken van bloempap niet, wordt mogelijk veroorzaakt door een verschil 
in pH en de duur van het koken. 

Het feit dot de afwijkende geur oon bakprodukten welke door fumigatie van 
bloem met methylbromide kon worden veroorzaakt, waarschijnlijk dezelfde geur 
is die men bij het koken van bepaalde groenten normaal vindt (24), maakt deze 
geur oon bakprodukten evenwel niet minder afstotelijk. 

De gevoeligheid van bakprodukten zoals koekjes voor methylering van de 
gebruikte bloem door methylbromide, moet waarschijnlijk hierin gezocht worden, 
dot koekjes meestal tot een betrekkelijk laag vochtgehalte worden afgebakken. 
Door dit loge vochtgehalte en hun kleine volume vindt een betere wormtedoor-
dringing plaats en worden hogere temperaturen bereikt, don in bijvoorbeeld 
brood het geval is. Methionine-methylsulfoniumzouten zullen daardoor in koekjes 
sneller ontleden dan in brood, waardoor in koekjes meer dimethylsulfide zal ont-
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staan. Wellicht speelt ook het terugdringen van de dissociatie van aanwezige 
dimethylsulfoniumzouten door het loge vochtgehalte een rol ; methionine-methyl-
sulfoniumzouten als zodanig ontleden namelijk reeds langzaam bij kamertem
peratuur (16). 

De produkten van de inwerking van methylbromide op bloem, anorganisch 
bromide en gemethyleerde verbindingen, in de hoeveelheden waarin zij in 
normaal gegaste bloem kunnen voorkomen, zouden volgens gegevens in de 
literatuur toxicologisch ongevaarlijk zijn (24). Bloem kon echter door fumigatie 
met methylbromide volkomen ongeschikt worden voor de bereiding van bepaalde 
produkten doordat er organoleptische afwijkingen oon deze produkten optreden, 
zelfs indien de limiet van 50 mg broom per kg bloem zoals deze in de Verenigde 
Staten is vastgesteld niet is overschreden. De Amerikaanse wetgever heeft hij 
de vaststelling van deze grens kennelijk alleen toxicologische overwegingen doen 
gelden, doch heeft geen rekening gehouden met de na fumigatie met methyl
bromide mogelijk optredende organoleptische bezwaren. 
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NORMALISATIE OP HET GEBIED VAN 
GRAAN, MEEL EN BROOD 

door 

Dr. C. SMAK 

Wat is normalisatie en waarom normaliseren 

De vraag wat normalisatie inhoudt beantwoorden met een definitie is verre 
van eenvoudig. In „Bedrijf en Norm", uitgave van het Nederlands Normalisatie-
Instituut in Den Haag, komt de volgende begripsbepaling voor, welke een goede 
algemene omschrijving geeft: 

Normalisatie is de activiteit die leidt tot het ontstaan van normen, welk laatste 
begrip zou kunnen worden gedefinieerd ols: „Gebruiken of afspraken, ol don 
niet schriftelijk vastgelegd, ter ordening van de menselijke samenleving". 

Deze ordening van de menselijke samenleving kon op olie gebieden plaats
vinden. Dot ordening op bepaalde gebieden voordelen meebrengt, behoeft 
nauwelijks betoog. Men denke alleen moor oon de voordelen van de normalisatie 
van schroefdraad, stopcontacten, netspanningen, verkeerstekens, etc. 

Bij de normalisatie op het gebied van granen en graonprodukten gaat het niet 
in de eerste plaats om de produkten zelf, doch om de onderzoekingsmethoden 
waarmee eigenschappen hiervan gemeten worden. Hierdoor wordt bereikt, dat 
iedereen omtrent een bepaalde eigenschap dezelfde tooi goot spreken. Immers 
indien een eigenschap van bijv. tarwe of bloem in een getal uitgedrukt kan 
worden, doch de grootte van dit getal afhankelijk is van de meet- of onder
zoekingsmethode, zullen oon één bepaald getal door verschillende personen uit
eenlopende waarderingen worden toegekend als zij verschillende meetmethoden 
voor ogen hebben. Dit geeft uiteraard aanleiding tot misverstanden en menings
verschillen. 

Door toepassing van genormaliseerde onderzoekingsmethoden kunnen derge
lijke misverstanden voorkomen worden. Bij het opstellen van een norm wordt er 
bovendien naar gestreefd alle omstandigheden en handelingen die het eind
resultaat van de meting kunnen beïnvloeden, ondubbelzinnig vost te leggen, 
waardoor de reproduceerbaarheid bevorderd wordt en de uitkomsten van ver
schillende laboratoria beter vergelijkbaar zijn. 

Organisaties 

Met de normalisatie van onderzoekingsmethoden op het gebied dot het Insti
tuut voor Graan, Meel, en Brood TNO bestrijkt, houden zich verschillende 
organisaties bezig. 

Nationaal worden alle normalisatiewerkzoomheden in Nederland gecoördi
neerd door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (N.N.I.), gevestigd in 
Den Haag. Hiertoe worden commissies van deskundigen en belanghebbenden 
gevormd, die ieder een bepaald gebied bestrijken. Voor het onderhavige gebied 
is vooral Commissie 69, „Methoden van onderzoek voor Granen en Groan-
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Produkten" von belang. Deze commissies kunnen, indien dit wenselijk is, weer 
sub-commissies in het leven roepen die één bepaalde methode van onderzoek 
behandelen. 

Op internationaal niveau werken twee belangrijke organisaties: één hiervan 
houdt zich specifiek met granen en graonprodukten bezig, de andere is een 
algemene normalisatieorganisatie. 

De algemene organisatie is de „International Organization for Standardi
zation", afgekort ISO. Deze wereldorganisatie is gesticht door de gezamenlijke 
nationale normalisatielichamen. Het is voornamelijk de Technische Commissie 34 
„Agricultural and Food Products", Sub-Commissie 4 „Cereals and Pulses", die 
voor ons van belang is. Het secretariaat van deze sub-commissie wordt gevoerd 
door het Hongaarse normalisatie-instituut. 

De organisatie die zich alleen op het gebied van granen en graonprodukten 
beweegt, is de International Association for Cereal Chemistry (ICC), gevestigd te 
Wenen. De stoot, die tot de oprichting von deze wereldorganisatie leidde, werd 
gegeven door een groep groonchemici op het Internationale Broodcongres in 
1955 te Hamburg. De oprichting vond plaats in 1956 met 14 landen als lid. 

Sindsdien is het aantal landen dot lid is gestegen tot 28, in alfabetische volg
orde: Argentinië, Australië, België, Canada, Cuba, Duitse Bonds Republiek, Duitse 
Democratische Republiek, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittonnië, 
Hongarije, Ierland, India, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Rus
land, Zweden en Zwitserland. Wetenschappelijke onderzoekers uit een veertigtal 
andere landen nemen incidenteel deel oon de congressen of het gemeenschap
pelijk onderzoek in de werkgroepen. 

Het voornaamste doel van de ICC is de normalisatie van onderzoekings
methoden voor granen en graonprodukten. Dit wordt nagestreefd door specia
listen uit vele landen in werkgroepen samen te brengen, ledere werkgroep be
studeert één analytisch probleem door het verrichten van gemeenschappelijk 
onderzoek en de onderlinge uitwisseling van gegevens. Een methode van onder
zoek waarover overeenstemming is bereikt in de werkgroep, wordt in de vorm 
van methodebladen uitgegeven na goedkeuring door de algemene vergadering 
van de ICC. 

De algemene vergadering vindt eenmaal per twee joor te Wenen plaats. De 
laatste werd van 24-27 juni 1964 gehouden. Hierin rapporteerden de voorzitters 
van de 21 werkgroepen de in hun werkgroep bereikte resultaten. Naar aan
leiding van de gehouden voordrachten en de gevoerde discussie zal iets over de 
stand van zaken van dit werk vermeld worden. 

Resultaten en nog onopgeloste problemen 

In de werkgroep „Vochtbepoling" is men het na uitvoerige gemeenschappelijke 
onderzoekingen en discussies eens geworden over een methodeblad voor de 
vochtbepoling. Deze methode is gebaseerd op de Nederlandse norm voor de 
vochtbepoling: drogen bij 130 °C in een vrij ventilerende droogstof. Het reeds 
eerder verschenen voorlopige methodeblad was op verschillende punten onbe
vredigend. In 1964 is over de revisie van dit voorlopige methodeblad overeen
stemming bereikt. Een van de moeilijkheden die zich bij de internationale nor-
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malisotie voordeden, was het feit, dot de methode ook geschikt diende te zijn 
voor de vochtbepoling in durum-torwe en moolprodukten daarvan. Door de 
grotere hardheid van deze torwesoort wordt het vocht moeilijker door verhitting 
verdreven en is dientengevolge een langere droogtijd vereist don voor brood
tarwe. In de ICC-methode is de droogtijd don ook vastgesteld op twee uur, tegen 
anderhalf uur in de Nederlandse norm. De bovengenoemde methode is bedoeld 
om in de praktijk ols enige standaardmethode dienst te doen. Ook in arbitrage-
gevallen zou deze methode beslissend moeten zijn. De methode wordt aangeduid 
ols praktische methode voor de vochtbepoling. Daarnaast is nog een methode 
aangenomen, waarbij droging bij 45-50 °C in vacuüm plaatsvindt. Deze methode 
is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor onderzoekingen waarmee 
wordt beoogd de bestaande praktische methode te verbeteren of methode(n) 
voor andere granen of graonprodukten te ontwikkelen. 

Ook voor de monsterneming is een methodeblad opgesteld dat gebaseerd is 
op de desbetreffende Nederlandse norm. 

De werkgroep „Eiwitbepaling" heeft de stikstofbepaling volgens Kjeldahl 
bestudeerd. In de praktijk wordt uit het stikstof gehalte door vermenigvuldiging 
met een bepaalde factor het „eiwitgehalte" berekend. Uitgebreide gemeenschap
pelijke onderzoekingen hebben aangetoond, dot de verschillende modificaties 
van de stikstofbepaling volgens Kjeldahl onderling goed overeenstemmende 
resultaten geven. Op grond hiervan is een methodeblad opgesteld, waarin een 
aantal modificaties van de Kjeldahl stikstofbepaling worden aanbevolen als 
standaardmethoden. Voor de conversie van het gevonden stikstofgehalte tot 
„eiwitgehalte" is de factor 5,7 aangenomen. 

In de werkgroep, welke een internationaal aanvaardbare methode voor de 
asbepaling in graan en graonprodukten tracht op te stellen, was het vaststellen 
van de verossingstemperotuur tot nu toe een van grootste struikelblokken. Dit 
punt vormde in de bijeenkomst in Wenen aanleiding tot een zeer levendige, 
enige uren durende discussie, waarbij geen algemene overeenstemming bereikt 
kon worden. Tenslotte kon bij stemming met een grote meerderheid toch een 
verossingstemperotuur vastgelegd worden en wel 900 °C. Deze beslissing is ge
baseerd op de uitkomsten van een uitgebreid gemeenschappelijk onderzoek, 
waarbij de verossingstemperoturen 600, 800 en 900 °C werden vergeleken. Een 
van de problemen die nog opgelost moeten worden is, welke eisen gesteld 
moeten worden aan de fijnheid van het te verossen monster. Het lijkt waarschijn
lijk dot hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming bereikt zal kunnen 
worden. 

Uit het rapport dat de voorzitter van de werkgroep „Fysisch deegonderzoek" 
uitbracht over het uitgevoerde gemeenschappelijke onderzoek, kwam als be
langrijkste conclusie naar voren, dot unificatie op dit gebied vooralsnog niet 
mogelijk is. Een hinderpaal wordt o.a. gevormd door de onderlinge ongelijkheid 
van de commerciële apparaten waarmee het fysisch deegonderzoek wordt uit
gevoerd. Hierdoor hebben de uitkomsten van het met deze apparaten uitgevoerde 
onderzoek slechts een zeer beperkte waarde. Mede door de aanwezigheid op het 
congres van één van de fabrikanten van dergelijke apparaten, ontspon zich hier
over een levendige discussie. Deze fabrikant zegde zijn medewerking toe bij een 
poging om, in eerste instantie in één land — in casu Nederland — de apparaten 
zodanig of te stellen, dat zij onderling gelijke resultaten zullen geven. Nederland 
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werd uitgekozen, omdat het voorbereidende werk hier grondiger uitgevoerd is 
dan elders. Bovendien worden, naar de mening van de fabrikant de betreffende 
apparaten vooral in de Nederlandse bedrijven onder deskundige leiding bediend. 

De werkgroep welke zich met de bepaling van de amylose-activiteit en schot 
bezig houdt, rapporteerde dot in de werkgroep overeenstemming was bereikt 
over het opstellen van een methodeblad voor de bepaling van de alfo-omylase-
activiteit volgens een gewijzigde methode-Jongh. Daarnaast zol de voor de 
praktijk aantrekkelijke methode-Hogberg voor de bepaling van de schottigheid 
van tarwe nog eens onder de loupe worden genomen. Tevens zal de „Gelbzeit-
wert" volgens Ritter in dit onderzoek worden betrokken. Dit zal gedaan worden 
in een nieuw gemeenschappelijk onderzoek, waarbij ook oon zoveel mogelijk 
niet-leden van de werkgroep die belangstelling voor de methode hebben, ge
vraagd zol worden deel te nemen. 

De voorzitter van de werkgroep „Bakproeven" rapporteerde de talloze 
moeilijkheden, ontmoet bij de pogingen om op internationaal niveau één of 
meer bakproeven te standaardiseren. De enige uitweg die de voorzitter zog om 
tot resultaten te komen, is standaardisering van twee bakproeven, te weten één 
voor bloem van zachte tarwe en één voor bloem van harde tarwe. Wellicht zou 
het noodzakelijk zijn daarnaast nog een bakproef voor bloem met een ge
middelde bakaard te ontwikkelen. De vraag doet zich uiteraard voor, hoe te
voren bepaald moet worden in welke categorie een monster bloem onder
gebracht moet worden. Deze moeilijkheden zijn niet zo verwonderlijk, ols men 
bedenkt hoe moeilijk het al is om nationaal tot een bevredigende standaardisatie 
van de bakproef te komen. 

De bepaling van de sedimentatiewaarde (Zeleny-test) blijkt vooral moeilijk te 
standaardiseren voor wat betreft de vermaling van tarwe, doordat verschillende 
moolapporaten hiervoor in gebruik zijn. In de V.S. en Canada gebruikt men 
voornamelijk de Tog-Heppenstoll molen, terwijl elders een Miog molen, de Lobo-
rotoriumsmühle für Grobschrot, tamelijk verbreid is. Daarnaast zijn echter nog 
vele andere typen en merken in gebruik. Door verschillen in de moolwerking van 
de verschillende maalopporoten — en soms ook van één type — worden ver
schillende resultaten verkregen bij de bepaling van de sedimentatiewaarde vol
gens Zeleny. Als eerste doel heeft de werkgroep zich nu gesteld het opstellen van 
een methodeblad voor de bepaling van de sedimentatiewaarde van moolpro
dukten. In een volgend stadium zal don getracht worden voor de vermaling een 
internationaal aanvaardbaar voorschrift te geven. 

Door de voorzitter van de werkgroep „Documentatie" werd gerapporteerd, 
dot de werkzaamheden voortgang vinden. Als bewijs daarvan werden enige 
omvangrijke aanvullingen op de reeds eerder verschenen woordenlijst verspreid. 
In deze woordenlijst worden speciaal termen en uitdrukkingen welke betrekking 
hebben op het gebied van granen en graonprodukten opgenomen, met de 
synoniemen in zoveel mogelijk talen. Momenteel is de woordenlijst geheel of 
gedeeltelijk klaar in het Engels, Frons, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Pools, 
Servo-Krootisch en Noors. 

De voorbereidingen voor het standaardiseren van de glutenbepaling en de 
„Besalz"-bepaling zijn vrij ver gevorderd. Deze laatste bepaling heeft betrekking 
op in tarwe of rogge voorkomende ongewenste bestanddelen, zoals zoden van 
andere granen, onkruidzaden, gebroken korrels, zond, steentjes en dergelijke. 
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Over de definities voor deze vreemde bestanddelen is eenstemmigheid bereikt. 
Een moeilijkheid bij het standaardiseren van de bepalingsmethode is, dot deze 
vreemde bestanddelen met de hond uitgezocht moeten worden. Er wordt daarom 
gestreefd noor de invoering van een methode, waarbij de scheiding tussen graan 
en ongewenste bestanddelen mechanisch tot stond kan worden gebracht. 

Wat de bespreking van de bereikte resultaten en nog onopgeloste problemen 
betreft, willen wij ons tot bovengenoemde werkgroepen beperken. Om echter een 
indruk te geven van de andere onderwerpen die bestudeerd worden, volgen hier 
nog de nomen van de niet besproken werkgroepen: 
„Vitamine-bepalingen", „Analysemethoden voor durum-tarwe en daaruit ge
maakte produkten", „Bepaling van voor de maolboorheid van belang zijnde 
fysische eigenschappen van graan", „Bepaling van de ruwe celstof", „Zetmeel-
bepaling", „Kleurmeting oon bloem", „Deeltjesgrootte-bepaling", „Bepaling van 
microörganismen" en „Analysemethoden voor rijst". Bovendien zijn in 1964 vijf 
nieuwe werkgroepen opgericht, die betrekking hebben op: vetbepoling in graan 
en meel, houdbaarheid van graan en meel, residuen en toevoegingen in meel, 
radioactieve besmetting van graan en meel, en „fi lth"-bepaling in graan en meel. 

De commissie voor het onderhouden van contact met andere internationale 
organisaties die zich bewegen op het onderhavige gebied, streeft er noor, steeds 
een afgevaardigde van de ICC aanwezig te doen zijn op bijeenkomsten en ver
gaderingen van dergelijke organisaties. Hierdoor kon een betere samenwerking 
worden verkregen en wordt eventueel dubbel werk voorkomen. 

Als resultaat van deze activiteiten kon genoemd worden, dat in de Technische 
Commissie 34, „Agricultural and Food Products", Sub-Commissie 4, „Cereals and 
Pulses" von de ISO besloten is om de ICC-methode voor de monsterneming over 
te nemen als ISO-oanbeveling. Hetzelfde zal gedaan worden met de ICC-
methoden voor de bepaling van vocht-, as- en eiwitgehalte. Hier is dus een 
vruchtbare samenwerking tot stond gekomen, waardoor de ICC-methoden een 
min of meer officiële status en een nog grotere bekendheid krijgen. 

Anderzijds heeft de ICC de ISO-oonbeveling voor de redactie van gestan
daardiseerde methoden overgenomen, waardoor in de redactie van de methode-
bladen meer eenheid zol komen en overneming door de ISO vergemakkelijkt 
wordt. 

Dot beslissingen die bij de internationale normalisatie worden genomen ook 
invloed uitoefenen op de nationale normalisatiewerkzoomheden, moge blijken 
uit het feit dot in Nederland overwogen wordt in de genormaliseerde methode 
voor de bepaling van het asgehalte van granen en graonprodukten ook een 
verossingstemperotuur van 900 °C voor te schrijven, in plaats van de thans voor
geschreven 600 °C. Bij deze hogere verossingstemperotuur kon met een kortere 
verassingstijd worden volstaan, hetgeen vooral voor de praktijk van groot belang 
is. 

Tenslotte kan nog vermeld worden, dot de ICC-methoden voor vocht en os in 
enkele EEG-Verordeningen zijn opgenomen. Ook de door de ICC opgestelde 
definities voor „Besatz" zijn in de EEG officieel aanvaard. 
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P U B L I K A T I E S 

In 1964 versehenen de volgende publikaties. 

Nr. 167 B. B e l d e r o k en W. H. G. W i e b o I s: 
Studies on the defrosting of frozen bread. 
Food Technology 18 (11) 1813-1818 (1964). 
Vertoling von Mededeling Nr. 158. 

Nr. 171 B. B e 1 d e r o k en W. H. G. W i e b o I s: 
Het diepvriezen von banketartikelen. 
Bakkerswereld 24 (25) 709, 713 (1963/1964). 
Bakkersvakblad 23 (20) 12-13 (1964). 
Chr. Bakkerspatroon 32 (20) 12-13 (1964). 
Kath. Bakker 69 (20) 12-13 (1964). 
Banketbakkerij 59 (48) 1200-1207 (1963/1964). 
Bakkerij 71 (27) 5; (28) 5; (33) 4 (1964). 

De ervaringen, die op ons instituut bij het invriezen en ontdooien van verschillende 
banketartikelen zijn opgedaan, zijn in deze mededeling samengevat. 

Nr. 172 M. J. M. v a n 't R o o t: 
Gebruik en onderhoud van diepvriesinstallaties in de bakkerij. 
Bakkerswereld 24 (25) 705 (1963/1964). 

In de meeste andere publikaties was de aandacht gericht op de produkten. In deze 
mededeling wordt ingegaan op gebruik en onderhoud der installaties. 

Nr. 173 D. de R u i t e r : 
Verkorting van het broodbereidingsproces. Proeven met de Tweedykneder. 
Bakkerswereld 24 (23) 645-647, 649 (1963/1964). 
Bakkersvakblad 23 (7) 1-3, 6 (1964). 
Chr. Bakkerspatroon 32 (7) 2-3, 6 (1964). 
Kath. Bakker 69 (7) 2-3, 6 (1964). 
Bokkersbondscouront 76 (3599) 99-103 (1964). 

Voortzetting der proefnemingen m.b.t. verkorting van de broodbereiding door inten
sief kneden, ditmaal met behulp van de Engelse „Tweedy" kneder. Beschrijving en 
afbeeldingen van het apparaat. Resultaten der uitgevoerde proeven. Het bleek mogelijk 
met deze kneder, bij toepassing van een verkort rijsproces (geen deegrijs, en één 
bolrijs), een praktijkbrood van goede kwaliteit te bereiden. Dit is reeds het geval bij 
een bolrijs van 10 min., alhoewel een langere bolrijs een nog beter resultaat geeft. 

Verhoging van de tijdens het kneden oon het deeg afgegeven energie van 11 op 16 
Wattuur per kg deeg bleek de broodkwaliteit ten goede te komen. Toevoeging van ca. 
3 g oscorbinezuur per 100 kg bloem is oon te bevelen. 

Nr. 174 A. H. B l o k s m a : 
The role of thiol groups and of flour lipids in oxidation-reduction reactions in dough. 
Baker's Digest 38 (2) 53-60 (1964). 
Voor de samenvatting zie Mededeling Nr. 175. 

Nr. 175 A. H. B l o k s m a : 
Oxydatie van thiolgroepen en von lipiden in deeg. 
TNO Nieuws 19 (220) 365-372 (1964). 

Oxydatie van thiolgroepen in deeg kon teweeg worden gebracht door meelverbeter
middelen ols bromoot en jodoat en door elementaire zuurstof. Zulk een oxydatie leidt 
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tot een toeneming in de rekweerstond; deze toeneming kan beter verklaard worden 
door een afneming van de snelheid van thiol-disulfide-uitwisselingsreocties dan door 
een toeneming van het aantal disulfide-dworsverbindingen. 

Oxydatie van thiolgroepen door bromoot of jodaot is een betrekkelijk eenvoudige 
reactie, waarbij slechts een beperkte hoeveelheid oxydatiemiddel in nevenreocties ver
loren gaat. Oxydatie van thiolgroepen door elementaire zuurstof is een veel inge
wikkelder proces. Er zijn twee mechanismen mogelijk, namelijk directe oxydatie van 
thiolgroepen en oxydatie via peroxyden van lipiden; er zijn thans geen gegevens 
beschikboor om een van deze twee mechanismen uit te sluiten. Daarentegen zijn de 
bleking van de kleurstof xanthophyl en het grootste deel van de opname van zuurstof 
door deeg tijdens kneden afhankelijk van oxydatie van onverzadigde lipiden. 

Verder onderzoek is nodig om de tegenstrijdige uitkomsten t.a.v. de wisselwerking 
tussen thiolgroepen en onverzadigde lipiden te verzoenen. Eén van de mogelijkheden 
hiertoe zou zijn, dot de reologische eigenschappen van deeg niet afhankelijk zijn van 
het totale aantal of het aantal reoetieve thiolgroepen, moor van het thiolgeholte van 
een of meer speciale eiwit- of peptidefracties hierin. 

Nr. 176 B. B e l d e r o k : 
Invloed van het weer vóór de oogst op kiemrust en neiging tot schieten bij tarwe. 
Londbouwkundig Tijdschrift 76 (13) 488-498 (1964). 
TNO Nieuws 19 (221) 419-425 (1964). 

Tengevolge van het regenweer tijdens en na de oogst kunnen de korrels van bepaalde 
tarwerassen reeds gaan kiemen voordat de oogst is binnengehaald. Dit verschijnsel, 
„schot" genaamd, goot gepaard zowel met een verlaging van de opbrengst per ho ols 
ook met een achteruitgang in de verwerkingswaarde van het geoogste produkt. 

De in Nederland verbouwde tarwerassen vertonen onderling grote verschillen in hun 
neiging tot schieten. Bovendien blijkt de schotneiging van een ras sterk afhankelijk fe 
zijn van de weersomstandigheden vóór de oogst. Met name de gemiddelde temperatuur 
in een bepaalde kritieke periode (de meelrijpheid) en de duur van de laatstgenoemde 
fase zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. De in dit artikel beschreven onder
zoekingen openen de mogelijkheid, de boeren enige dogen vóór de oogst te waar
schuwen wanneer er bij bepaalde rassen een vergrote neiging tot schieten bestaat 
tengevolge van worm weer in de periode van meelrijpheid. De praktijk kon dan pas
sende oogstmootregelen treffen. 

Voorts wordt aangegeven op welke wijze bij nieuwe tarwerassen, vrij vroeg nodot 
deze in onderzoek genomen zijn, een uitsprook kon worden gedaan over hun neiging 
tot schieten. 

Nr. 177 A. H. B l o k s m a : 
Reologie van brooddeeg. 
Chemisch V/eekblad 60 (36) 489-498 (1964). 

Om een brood met een luchtige en regelmatige kruimstructuur op te leveren, moet 
het deeg in stoot zijn om het door de gist gevormde kooldioxyde in een groot aantal 
goscellen vost te houden. Daarvoor moeten de membranen tussen de gascellen ver 
uitgerekt kunnen worden zonder te scheuren; niettemin moeten ze ook een zekere 
weerstand tegen vervorming hebben. 

Voor een controle van de kwaliteit van hun grondstoffen en produkten gebruiken 
bakkerijen en meelfabrieken verschillende, in de handel verkrijgbare instrumenten; drie 
hiervan worden in dit overzicht beschreven. Ze zijn slechts in beperkte mate bruikbaar 
voor fundomentele onderzoekingen van de reologie van deeg. Voor werk van deze 
oord hebben verschillende onderzoekers andere instrumenten gebouwd en gebruikt, 
waarvan enkele voorbeelden beschreven worden. 
Het reologische gedrag van deeg is ingewikkeld. Het gedraagt zich niet lineoir en de 
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deegeigenschappen hangen onder meer af van de mechanische voorbehandelingen van 
het proefstuk. De bijzondere reologische eigenschappen van deeg zijn toe te schrijven 
oon het gluten, een eiwit- l ipide-woter-fose, waarin de zetmeelkorrels ingebed liggen. 
Oxydatie- en reductiereacties beïnvloeden de reologische eigenschappen van deeg. De 
viskeuze vervorming ervon is vermoedelijk ofhonkeli jk van thiol-disulfide-uitwisselings-
reocties. Niettemin zijn ook de bloemlipiden belangrijk voor de reologische eigen
schappen van deeg. 

Nr. 178 A. H. B l o k s m a : 
Rheologie von Brotteig bei langsamen Deformationen. 
Brot und Gebäck 18 (9) 173-181 (1964). 

Na een verantwoording waarom dit type von experimenten is gekozen, volgt een 
beschrijving van metingen, waarbi j een deegmonster in een variant op de kegel-plaot-
viscosimeter gedurende zekere ti jd belast is met constante en geringe schuifsponningen. 
Bij deze kruipproeven werd de afschuiving van het proefstuk als functie van de t i jd en 
de belasting gemeten benevens de terugvering na het wegnemen van de spanning. 

Bij spanningen, welke vergeli jkbaar zijn met de omstandigheden in een rijzend deeg, 
en een belastingduur van 15 minuten is de vervorming van deeg overwegend permanent 
of viskeus; slechts een gering deel, 10 tot 20°/o, is ti jdelijk of elastisch. Deeg gedraagt 
zich niet-lineoir, d.w.z. bij toenemende belasting neemt de vervorming veel sneller toe 
don evenredig met de belasting. Bij het elastische deel van de vervorming is de of-
wi jking van het lineaire gedrag veel minder groot don bij het viskeuze deel. Een ver
hoging van de watertoevoeging oon deeg met 1 ml per 100 g bloem met 1 4 % vocht 
deed bij een onbehandelde broodbloem de totole vervorming met een factor 1,26 
toenemen en het elastische deel ervan met een factor 1,15. Bloem van het ros Felix 
vertoonde een nog grotere gevoeligheid voor variaties in de watertoevoeging. 

Nr. 179 D. d e R u i t e r : 
Broodaroma en smakelijkheid van brood bereid volgens de nieuwe verkorte methode, 
vergeleken met die van conventioneel bereid brood. 
Bakkersvakblad 23 (23) 12; (26) 7 (1964). 
Chr. Bakkerspatroon 32 (23) 12; (26) 7 (1964). 
Koth. Bakker 69 (23) 12; (26) 7 (1964). 
Bakkerij 71 (24) 3 (1964). 
Bakkerswereld 24 (39) 1130 (1963/1964) en 24 (42) 1211 (1963/1964). 

Door bepaalde componenten van het broodoroma ontstaan door de werking van de 
levende gistcellen in het deeg, is het niet ondenkbaar dot een aanzienlijke verkorting 
van de rijstijd een vermindering van het broodoroma met zich brengt. Teneinde de 
invloed van verkorting van de rijstijd op het broodoroma na te goon, werd een ver
gelijkend onderzoek uitgevoerd, in aanvull ing op soortgelijke onderzoekingen van het 
instituut in het verleden. Zowel de resultaten der reeds eerder gepubliceerde onder
zoekingen als die welke in dit art ikel worden besproken, wijzen erop dot slechts weinig 
personen in stoot zijn om verschillen aan te wijzen in aroma en smakelijkheid als gevolg 
van een verkorting van de duur van de rijs. Doorbij komt, dot voor zo ver er verschillen 
in oromo gesignaleerd werden, de voorkeuren verdeeld waren. Deze uitslag houdt in, 
dot op grond van geur en smook geen onderscheid kon worden aangewezen tussen 
broden die met een normaal rijsproces en andere die met een verkort rijsproces waren 
bereid. 

Nr. 180 B. B e l d e r o k : 
Verslag van het in 1963 verrichte onderzoek aangaande kiemrust en schot. 
Tienjarenplan voor Graononderzoek van het Nederlands Groan-Centrum, verslag over 
het tiende jaar, 1963: 87-99. 

De kiemrustduur van tarwe bleek, behalve van genetische factoren, afhankeli jk te zijn 
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von de totale hoeveelheid wormte die het gewos tijdens de meelrijpheid boven een 
drempeltemperatuur von 12,5 ''C heeft ontvangen. Hoe hoger de wormtesom tijdens de 
meelrijpheid is geweest, des te korter is de duur van de kiemrustperiode. Deze onder
zoekresultaten hebben de uitwerking van een waarschuwingssysteem voor het optreden 
van schot mogelijk gemaakt. 

Voorts werd gevonden, dot het beëindigen van de kiemrustduur samengaat met een 
toename in het embryo aan onoplosbare eiwitten en een gelijktijdige afname oon 
oplosbare eiwitten. Wat de wondlogen der korrels betreft, traden hierbij geen ver
anderingen op in hun mechanische stevigheid. 

Nr. 182 D. de R u i t e r : 
Beproeving van de Cresto-snelkneder. 
Bakkersvakblad 32 (48) 12 (1964). 
Chr. Bakkerspatroon 23 (48) 12 (1964). 
Kath. Bakker 69 (48) 12 (1964). 
Bakkerswereld 25 (13) 395 (1964/1965). 

De door Rose, Downs & Thompson Ltd., Huil, Engeland, gebouwde Cresta kneder 
heeft ols werkingsprincipe een mechanisme dat het meest overeenkomt met dat van een 
„cutter": een in een verticaal vlok draoiend zwaar metalen kruis sloot door de deeg
massa heen, die in een ondiepe schotelvormige kuip onder hef slogkruismechonisme 
door draait. De onderzochte machine was er een met een inhoud van 60 kg bloem en 
uitrijdbare kuip. 

De volgens Engelse onderzoekingen voor een goede deegontwikkeling nodige hoe
veelheid energie van 11 Watturen per kg deeg werd door de beproefde machine in co. 
3 min. aan het deeg afgegeven. De kneedwerking van de machine was echter dusdanig 
intensief, dat reeds met een energieopname van 8 Wotturen per kg het deeg zo ver 
ontwikkeld was, dat het met één bolrijs van 10 minuten kon volstaan om brood van 
goede kwaliteit op te leveren. Bij de proeven werd de energiedosering gevarieerd van 
8 tot 16 Wattuur per kg deeg: steeds werd een goed tot zeer goed brood verkregen. 

Nr. 183 E. K. M e p p e l i n k : 
Registratie van het bokwaorde-niveou von de Nederlandse tarweoogst 1963. 
Tienjarenplan voor Graononderzoek van het Nederlands Groon-Centrum, Verslag over 
het 10e joor, 1963: 53-71. 

In het kader van het jaarlijkse bokwoorde-onderzoek werd van de Nederlandse 
torwe-oogst 1963 het bokwoorde-niveau onderzocht aan regionale en landelijke meng
monsters welke samengesteld waren uit enige honderden oogstmonsters, door het VIB 
uit telerspartijen getrokken. Evenals vorige jaren werden, naast bakproeven met bloem, 
van elk der mengmonsters het 1000-korrel-gewicht, het os-, ruw eiwit- en olfo-amylose-
geholte der korrels bepaald, alsmede het asgehalte van de bloem. De resultaten worden 
besproken, in samenhang met de resultaten welke bij soortgelijke onderzoekingen oon 
tarwe van de voorafgaande oogst waren verkregen. 
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