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Voedingswaardegegevens brood  
geactualiseerd

Debora van Zee, Voorlichtingsbureau Brood, 
Susanne Westenbrink,  RIVM, Renee Boo-
gerd, Voorlichtingsbureau Brood, Han van 
Westerop, TNO Kwaliteit van Leven

Brood verdient zijn plek als 
basisvoedingsmiddel in de Schijf van Vijf 
en kan een goede bijdrage leveren aan de 
inname van belangrijke voedingsstoffen, 
zoals voedingsvezel, bepaalde B-vitamines, 
jodium en ijzer. Dit blijkt uit recent 
onderzoek van het Voorlichtingsbureau 
Brood. De belangrijkste aanleiding voor dit 
herzieningsonderzoek waren verouderde 
bestaande gegevens en een uitbreiding van 
het broodassortiment. 

Het Voorlichtingsbureau Brood heeft met de 
resultaten van het onderzoek de voedings-
waardegegevens van brood in het Nederland-
se Voedingsstoffenbestand (NEVO) geactua-
liseerd. De actuele gegevens zijn te gebruiken 
door professionals in voedingsonderzoek en 
in de consumentenvoorlichting.
Eind 2009 is er een vernieuwde versie van 
het Nederlandse Voedingsstoffenbestand 
(NEVO) online verschenen (1). De product-
groep brood is volledig herzien. In 2007 is 
door het Voorlichtingsbureau Brood (2,3) en 
TNO Kwaliteit van Leven (TNO), in overleg 
met de beheerders van het NEVO-bestand 
een uitgebreid analyseprotocol opgezet en 
uitgevoerd om de samenstelling van brood in 
het NEVO-bestand te herzien. Dit is gedaan 
omdat veel van de cijfers in het NEVO-
bestand oud waren en omdat er nieuwe 
brood soorten op de markt zijn gekomen. 37 
brood soorten zijn bemonsterd en geanaly-
seerd. Ook voor broodsoorten die niet zijn 

geanalyseerd, is door overname en recep-
tuurberekening zoveel mogelijk gebruikge-
maakt van de nieuwe analysecijfers. Enkele 
merkartikelen binnen deze productgroep zijn 
met recente informatie van de fabrikanten 
geactualiseerd. 

Samenwerking met deSkundi-
gen De cijfers van brood die waren 
opgenomen in de NEVO-tabel van 2006 
dateerden uit de jaren ’80 en in sommige 
gevallen zelfs van daarvoor. Ook gaven de 

broodsoorten vermeld in de NEVO-tabel 
2006 geen representatief beeld van het 
huidige broodassortiment. Zo ontbraken 
gegevens over de voedingswaarde van 
meergranenbrood, terwijl dit inmiddels zo’n 
16 procent uitmaakt van het brood dat in 
Nederland wordt gegeten. Verder werd bij 
consumenten een toenemende belangstel-
ling gesignaleerd in de voedingswaarde van 
brood. Het Voorlichtingsbureau Brood heeft 
contact gezocht met het NEVO-team en TNO 
om tot een kwalitatief goede en representa-
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tieve onderzoeksopzet te komen. 
Samenwerking met deskundigen uit de sec-
tor bleek zeer waardevol. Bijvoorbeeld om te 
bepalen welke broden het meest relevant zijn 
om te analyseren en voor informatie over de 
marktverhoudingen zodat representatief kan 
worden bemonsterd. Ook bij het samenstel-
len van de receptuur om voedingswaarden 
te berekenen is deze samenwerking nuttig 
gebleken.

Het onderzoek Voor het NEVO-onder-
zoek is een voor Nederland representatief 
bemonsteringsprotocol opgesteld. Er zijn 
in totaal 37 verschillende broodsoorten 
bemonsterd (tabel 1). Van elke soort zijn 40 
broden, verspreid over 4 regio’s in Neder-
land, ingekocht in zowel bakkerswinkels als 
supermarkten. Vervolgens is van elke soort 
een mengmonster samengesteld. Hierbij is 
rekening gehouden met de marktverhoudin-
gen tussen bakkerswinkels en supermarkt. 
Ook is een aantal specifieke ingrediënten, 
zoals spijs en maanzaad, bemonsterd. 
Vervolgens heeft TNO in deze mengmonsters 
de voedingswaarde bepaald. Gemeten is 
eiwit, vet en vetzuursamenstelling, koolhydra-
ten, voedingsvezel, natrium, kalium, calcium, 
fosfor, magnesium, ijzer, koper, zink, seleen, 
jodium en de vitamines B1, B2, nicotinezuur, 
B6 en folaat. De toegepaste analysemetho-
den zijn in onderling overleg tussen TNO en 
NEVO-beheerders vastgesteld en voldoen 
aan de eisen die hieraan vanuit NEVO wor-
den gesteld. Bij RIVM zijn analyseresultaten 
volgens de standaardprotocollen verwerkt. 

zout Sinds het onderzoek zijn er ontwik-
kelingen geweest, waardoor bepaalde cijfers 
al snel weer verouderd waren. In verband met 
de 10 procent zoutreductie die de bakkers 
vanaf januari 2009 hebben doorgevoerd, is er 
in het voorjaar van 2009 voor de meest gege-
ten broodsoorten door het Nederlands Bak-
kerij Centrum een uitgebreide, aanvullende 
landelijk representatieve meting gedaan naar 
het zoutgehalte in brood. In 292 tarwe-, 294 
volkoren- en 298 meergranenbroden is het 
natriumgehalte bepaald. Deze gegevens zijn 
in NEVO gebruikt in plaats van de natrium-
gehaltes uit 2007. 

Wit

- Witbrood, Water

- Witbrood, melk

- Stokbrood

- turkS brood

- kleinbrood, zacht

- kleinbrood, krokant

- ciabatta

- Pitabroodje

tarWe

- tarWebrood/bruinbrood

- Stokbrood

- kleinbrood, zacht

- kleinbrood, krokant

volkoren

- volkorenbrood, fijn

- volkorenbrood, grof

- kleinbrood, zacht

- zuurdeSem

meergranen

- meergranen, baSiS bloem, licht

- meergranen, baSiS bloem, donker

- meergranen, baSiS meel, licht

- meergranen, baSiS meel, donker

- kleinbrood, zacht

- kleinbrood, krokant maïSbrood

brood, mueSli, krenten, rozijnen

- mueSlibrood

- mueSlibol

- krentenbrood

- krentenbol

- Stol

- Stol, luxe met noten

- rozijnenbrood

grootbrood overig

- zonnebloemPittenbrood, tarWe/

volkoren

- PomPoenPittenbrood, tarWe/volkoren

- roggebrood, licht (limburgS/brabantS)

- roggebrood, donker (frieS)

- Suikerbrood

croiSSant

- croiSSant

- croiSSant, roomboter

tabel 1. overzicht van de door tno 

geanalySeerde broodSoorten.

In oktober 2008 is het Convenant gebruik 
bakkerszout gesloten (4). Dit convenant is 
een afspraak tussen het ministerie van VWS 
en de bakkerijbranche om het gebruik van 
gejodeerd zout in brood te blijven stimu-
leren. Onderdeel van dit convenant is dat 
bakkers voortaan ook gejodeerd zout mogen 
gebruiken in andere bakkerijproducten, 
zoals koek en gebak. Om te voorkomen dat 
er hierdoor een te hoge jodiuminname zou 
ontstaan is het jodiumgehalte per kg zout 
naar beneden bijgesteld van 70-85 mg jodium 
per kg zout, naar 50-65 mg jodium per kg 
zout. Dit betekent dat de recent geanaly-
seerde jodiumgehaltes nu niet meer gelden.  
Jodiumgehaltes zijn daarom op basis van de 
meest recente zoutgehaltes van het brood 
opnieuw berekend.
Het resultaat van dit voedingswaardeonder-
zoek is een volledig herziene productgroep 
brood in NEVO-online 2009. Voor een aantal 
broodsoorten dat niet konden worden geana-
lyseerd zijn in nauw overleg met het Voor-
lichtingsbureau Brood en het Nederlands 
Bakkerij Centrum recepturen opgesteld en 
doorgerekend. Inclusief enkele merkbroden 
staan in NEVO-online nu 61 broodsoorten. 
Buiten het feit dat de gegevens nu up-to-date 
zijn, zijn er 42 vermeldingen bijgekomen in 
vergelijking met de 19 broodsoorten die in de 
NEVO-tabel 2006 waren opgenomen.
 
miSverStanden opgeHelderd De 
resultaten van het onderzoek bevestigen dat 
brood zijn plek als basisvoedingsmiddel in de 
Schijf van Vijf verdient en een goede bijdrage 
kan leveren aan de inname van een aantal 
belangrijke voedingsstoffen zoals voedings-
vezel, bepaalde B-vitamines, jodium en ijzer. 
De energie in brood is, afhankelijk van de 
soort, voor 60 tot 80 procent afkomstig uit 
koolhydraten. Dit is gunstig, gezien de aan-
beveling van het Voedingscentrum om 40 tot 
70 procent van onze energie uit koolhydraten 
te halen.
Door de resultaten van dit onderzoek kan 
ook een aantal misverstanden worden 
opgehelderd, zoals de stelling. ‘Hoe donker-
der het brood, des te meer vezel’. Vroeger 
werd deze stelregel ook door professionals 
veel gebruikt. Maar met de komst van 
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nieuwe broodsoorten en ingrediënten, zoals 
moutmeel, gaat dit tegenwoordig niet meer 
op. Ook bestaat soms verwarring over de 
voedingswaarde van meergranenbrood. Uit 
dit onderzoek blijkt een heel duidelijke relatie 
tussen de hoofdingrediënten – bloem of 
(volkoren)meel – van (meergranen)brood en 
de voedingswaarde (tabel 2). Hoe meer van 
de graankorrel in het brood verwerkt is, des 
te hoger het gehalte aan vezel, vitamines en 
mineralen. Het grootste deel van de vitami-
nes, mineralen en voedingsvezel bevindt zich 
in de buitenste laag van de graankorrel: de 
zemel. 
Toevoeging van andere ingrediënten zoals 
noten, zaden en vruchten levert vooral extra 
voedingsvezel, vitaminen en mineralen op. 

training De resultaten van het voedings-
waardeonderzoek zijn niet alleen gebruikt om 
NEVO te vernieuwen. Het Voorlichtingsbu-
reau Brood heeft hiermee ook de informatie 

over brood en gezondheid op haar website 
verder uitgebreid. Daarnaast is eind 2009 
een folder ontwikkeld voor consumenten met 
daarin de belangrijkste voedingswaardege-
gevens en antwoorden op veel voorkomende 
vragen over brood en gezondheid. Het NBC 
heeft een training ontwikkeld over brood & 
gezondheid voor winkelmedewerkers van 
bakkerijen en broodafdelingen, zodat zij 
hun klanten met vragen hierover beter te 
woord kunnen staan. Ruim 2.500 winkel-
medewerkers hebben deze training inmid-
dels gevolgd. Momenteel wordt er door het 
Voorlichtingsbureau Brood een uitgebreidere 
consumentenbrochure ontwikkeld die ook 
te bestellen zal zijn door diëtisten en andere 
professionals ten behoeve van cliënten-/pa-
tiëntenvoorlichting.

volgende verSie Ondertussen wordt 
er bij het RIVM continu gewerkt aan het 
actualiseren van NEVO. De volgende versie 

tabel 2. voedingSWaarde van de meeSt gegeten broodSoorten Per 100 gram Product.

brood hoofdingrediënt energie

kcal

eiWit

gram

koolhy-

draten

gram

vet

gram

Waarvan 

verzadigde 

vetzuren

vezel

gram

ijzer

mg

folaat 

ug

jodium

ug

Witbrood, 

Water

bloem 247 9.0 47.8 1.6 0.4 2.5 0.8 22.0 71.9

bruinbrood/ 

tarWebrood

meel (= mix bloem & volkoren-

meel)

236 9.8 42.9 1.7 0.4 5.0 1.4 26.7 70.3

volkoren-

brood

volkorenmeel 234 11.1 39.0 2.3 0.4 6.7 2.0 40.2 69.2

meergra-

nen, 

baSiS bloem

bloem, met toegevoegde 

zaden/ graankorrelS

267 12.5 40.4 5.0 0.8 5.4 1.7 35.8 70.4

meergranen

baSiS meel

meel of volkorenmeel, met 

toegevoegde zaden/ graan-

korrelS

254 12.2 37.5 4.6 0.7 7.2 1.9 40.8 70.4

maïSbrood bloem, met toegevoegde 

zaden/ maïSkorrelS

262 10.9 44.2 3.5 0.7 4.7 1.2 32.7 70.4

roggebrood (volkoren)roggemeel/ SomS 

met hele roggekorrelS

213 6.9 39.3 1.4 0.3 8.0 2.4 28.6 66.5

mueSli-

brood

meel of volkorenmeel, met 

toegevoegde noten, vruchten 

en gePlette graankorrelS

295 10.6 42.5 7.6 1.4 6.9 2.9 36.2 44.7

van NEVO-online zal ook digitaal beschikbaar 
zijn voor gebruik in voedingsberekeningspro-
gramma’s voor onderzoek en voedingsvoor-
lichting. 
In 2011 komt de volgende gedrukte NEVO-
tabel uit. Bij de voorbereiding wordt samen 
met het Voedingscentrum speciale aandacht 
gegeven aan merkartikelen. Aan fabrikanten 
wordt gevraagd gegevens over hun merkarti-
kelen aan te leveren (5).

referentieS
1. NEVO tabel online: http://nevo-online.rivm.nl
2. Website Voorlichtingsbureau Brood: www.brood.net
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