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Maurice de Jong

Mede door de toenemende vergrijzing 
vormt ondervoeding een groeiend 
probleem. Zorgmedewerkers behandelen 
dit door het verstrekken van onder andere 
calorie- en eiwitrijke tussendoortjes als 
gebakjes, repen en eiwitshakes. Onder-
nemer Fred Bergmans ziet ook kansen in 
de basisvoeding om dit probleem aan te 
pakken. Daarom bedacht hij het concept 
van met eiwit verrijkt brood dat in het 
najaar op de markt komt: Carezzo.

Fred Bergmans, zelFstandig onder-
nemer en Bedenker van Carezzo
‘De laatste jaren help ik als zelfstandig advi-
seur bedrijven een brug tussen marketing 
en productontwikkeling te slaan. Hoewel 
veel ervaring in food, heb ik weinig ervaring 
met ondervoeding. Via een klant kwam ik in 
contact met diëtisten. Ze lieten weten be-
hoefte te hebben aan meer variatie in pro-

ducten speciaal gericht op ondervoeding. 
Na contact met diëtisten, volgde verdieping 
in de ondervoedingsproblematiek. Aange-
zien mensen iedere dag brood eten, leek het 
me logisch dit te verrijken met plantaardig 
eiwit. Ondervoede mensen hebben hier 
meer van nodig. In een standaard portie 
brood van twee sneetjes zit 5,5 gram eiwit; 
ik verdubbelde dit naar 11 gram. Eén gram 
eiwit kost 2 á 3 cent. Dit betekent een meer-
prijs van €0,20 bij vier boterhammen van 
Carezzo, die daarmee 10 gram extra eiwit 
bieden. Aanvullend en goedkoper dan medi-
sche voeding die ruim €2 per flesje kost. 
Het voordeel van het verrijken van basisvoe-
ding is dat cliënten kiezen wat ze lekker vin-
den én toch krijgen wat ze nodig hebben. 
Het European Bakery Innovation Centre 
(EBIC) ontwikkelde het brood voor mij. In 
het begin ging het niet goed met de textuur. 
Er ontstonden problemen met de luchtig-
heid. Als je eiwit toevoegt aan brood, kun-
nen smaak- en textuurafwijkingen ontstaan. 
Het wordt dan compact, een beetje ballerig. 
Het duurde ruim een jaar voordat smaak en 
textuur in orde waren. Uit tests bij 120 con-
sumenten bleek dat zij Carezzo significant 
lekkerder vonden dan regulier brood. We de-
den onderzoek bij thuiswonende ouderen 
met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Ze 
zijn gescreend op geur- en smaakvermogen. 
Carezzo werd vooral lekkerder gevonden 
door respondenten met een verminderd 
geur- en smaakvermogen. Bij Ziekenhuis 
Gelderse Vallei en Thebe Catering en Maal-
tijdservice wil ik dit najaar een pilot starten 
met het verrijkte brood. Ik ben ook in ge-
sprek met andere geïnteresseerde zieken-
huizen. Sonneveld levert de premix aan bak-
kers die leveren aan veel zorginstellingen en 
Carezzo gaan produceren. Mijn rol is het 

Fred bergmans

ondersteunen van de logistiek en verkoop 
en de informatie over de voedingstoestand 
inzichtelijk maken. Ik weet dat Carezzo 
duurder is dan regulier brood, maar daar 
staat wel een kwalitatief product tegenover 
dat rijk is aan eiwit om bij te dragen aan sta-
bilisatie van de voedingstoestand. Zo kun-

Brood tegen ondervoeding door 
verdubbeling eiwitgehalte

Joke Huitinck
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ventief ingezet gaat worden bij 70% van de 
senioren. Naast brood willen we ook naar 
andere bakkersproducten kijken. De essen-
tie zal zijn: kleine porties, lekker en goed 
qua structuur en houdbaarheid. We gaan kij-
ken hoe hoog we kunnen komen qua eiwit. 
Maar er zit een bovengrens aan. Of we ver-
der kunnen gaan dan een verdubbeling van 
de hoeveelheid eiwit, weet ik niet. Of het 
product in de supermarkten komt? Dan 
moet je enige bekendheid hebben. Als de 
omzetsnelheid niet hoog genoeg is, ver-
dwijn je zo van het schap. Nee, eerst maar 
eens de zorg.’

Joke HuitinCk, HooFd diëtetiek,    
ziekenHuis gelderse vallei
‘Ik vind het brood heel smakelijk, het ziet er 
goed uit en heeft een goede consistentie. 
Het is wat mij betreft een aanwinst voor pa-
tiënten in een (dreigend) slechte voedings-
toestand. Opmerkingen die ik kreeg van col-
lega’s zijn dat het witte brood niet helemaal 
wit is, terwijl sommige patiënten daar wel 
prijs op stellen. Van de voedingsdienst     
begreep ik dat er wel een prijskaartje aan 
hangt, waardoor het niet aan al onze patiën-
ten verstrekt zal gaan worden.’

Hans mutsaers, manager maaltiJd-
serviCe tHeBe
‘Ik vind het brood goed van smaak, het 
heeft een goede bite en zal indien goed    
geïntroduceerd voor ouderen met een  
(dreigend) slechte voedingstoestand een 
prima aanwinst zijn. Het is immers bekend 
dat 40% van onze ouderen juist op het ge-
bied van eiwitinname ondervoed zijn. Na-
tuurlijk is dit verrijkte brood duurder – eiwit 
kost immers extra geld – maar het totale 
prijskaartje zal voor de gehele zorg eerder 

goedkoper blijken op de lange termijn. Nu 
nog de beleidsmakers meekrijgen en de fi-
nanciële stromingen hierop afstemmen. 
Maar of dit laatste lukt?’

annette staFleu, voedingskundige 
BiJ tno 
‘Het is positief dat er een brood met extra 
eiwit is ontwikkeld dat lekker wordt gevon-
den door de beoogde doelgroep. Door het 
toevoegen van soja-eiwit verbetert de ami-
nozuursamenstelling van het brood. Per 
snee brood van 35 gram levert het verrijkte 
brood iets meer dan 2 gram extra eiwit dan 
volkorenbrood. Wat hoeveelheid eiwit be-
treft is dit vergelijkbaar met een halve plak 
48+ kaas. Fred Bergmans geeft aan dat het 
brood zorgt voor de stabilisatie van de voe-
dingstoestand en dat het kan helpen bij het 
terugdringen van ondervoeding. Om dit te 
kunnen concluderen is meer onderbouwing 
nodig. Als je iets in een voedingsmiddel ver-
andert, gaan mensen soms de rest van hun 
voeding aanpassen. Door de andere smaak 
van het brood, kiest iemand misschien voor 
ander beleg, of eet meer of juist minder 
brood dan anders. Er zijn verschillende on-
derzoeken die wijzen op de verzadigende 
werking van eiwit. In hoeverre zijn mensen 
door dit brood sneller verzadigd en wat 
heeft dit voor invloed op de consumptie la-
ter op de dag? Ik ben nieuwsgierig naar het 
effect van de textuur van het brood op het 
kauwen. Als mensen langer moeten kau-
wen, is de kans aanwezig dat ze minder van 
het brood eten. Het zou goed zijn als de ge-
plande pilotstudies antwoord kunnen geven 
op de vraag of het brood daadwerkelijk een 
positieve invloed heeft op de voedselinna-
me en -toestand.’

nen door preventie de kosten voor onder-
voeding worden teruggedrongen. Carezzo is 
aangesloten bij het consortium Cater with 
Care, een initiatief van Wageningen Univer-
siteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei dat ver-
rijkte voedingsmiddelen ontwikkelt voor   
ouderen. Mijn droom is dat het brood pre-

annette staFleu

‘Carezzo kan bijdragen aan de stablisatie van 
de voedingstoestand’
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