CARVE Pilot:
Herverwerking van
retourbrood

Voorkomen van voedselverspilling
binnen de bakkerijketen door
herverwerking van retourbrood

Deze pilot maakt deel uit van het Topsector Agri & Food project CARVE (TKI-AF-14318)
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De aanpak
Om dit vraagstuk te beantwoorden werd er nauw samengewerkt met
ketenpartijen. De pilot is opgedeeld in twee onderdelen:
1) Productonderzoek. Hierbij is kennis ontwikkeld over de verwerking
van retourbrood in drie modelproducten: broodpap, ontbijtkoek en
suikerstroop. De suikerstroop is vervolgens gebruikt om suiker te
vervangen in koekjes. Ook is onderzocht hoe de microbiologische
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veiligheid van de producten geborgd kan worden.
2) Consumentenonderzoek. Er is een consumentenonderzoek uitgevoerd
met als doel om inzicht te krijgen in de smaakwaardering door
consumenten van twee prototype producten: ontbijtkoek en koekjes.

De resultaten

Meer informatie is ook te vinden op:

Deze pilot laat zien dat het mogelijk is om op proefbakkerijschaal

http://www.nowastenetwork.nl/carve/

modelproducten op basis van reststroomverwerking van brood te
ontwikkelen. Eén van de opties is om door middel van hydrolyse van
retourbrood een suikerstroop te genereren die de suiker kan vervangen
in koekjes. Door consumenten worden de koekjes ervaren als
smaakvolle, knapperige koekjes, die goed op het standaardkoekje lijken.
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De consumenten waarderen de ontbijtkoek met retourbrood gemiddeld
even hoog als de standaard snijkoek. Het onderzoek laat verder zien dat
wanneer de consument weet van het gebruik van retourbrood in de
producten, dit gemiddeld positief bijdraagt aan de waardering van de
ontbijtkoek en koekjes.
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