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Teff: feiten en cijfers
Het ijzer- en calciumgehalte van twee  
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De van oorsprong Ethiopische graansoort 
teff heeft een hoog gehalte aan ijzer en 
calcium. Sinds enkele jaren wordt het 
ook in Nederland verbouwd en verwerkt 
tot voedingsmiddelen als pasta en brood. 
Zou het aan mensen met een calcium- 
of ijzerdeficiëntie aan te bevelen zijn, 
deze producten met teff te nemen? Het 
expertisecentrum voor sport en gezondheid 
van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen deed een literatuurstudie en 
chemische analyses aan Nederlandse 
teffproducten, mede om antwoord te 
vinden op deze vraag. 

Er is veel literatuuronderzoek naar het ijzer-
gehalte van teff gedaan. Reden hiervoor is 
het lage percentage anemieën in Ethiopië in 
vergelijking met andere ontwikkelingslanden. 
Dit wordt in verband gebracht met de hoge 
teffconsumptie (1). Verschillende onderzoe-
ken tonen aan dat het ijzergehalte in teff erg 
variabel is. Wanneer extreem hoge ijzergehal-
tes in Ethiopisch teff gemeten worden, is dit 
te wijten aan contaminatie van het graan met 
ijzerrijke grond. Het vrijmaken van teffzaad 
uit de aren vindt plaats met behulp van vee 
dat de aren op de oorspronkelijke grond 

vertrapt, een methode die in Nederland niet 
wordt toegepast. Ook zijn cultivatie-omstan-
digheden van invloed. 
Uit de wetenschappelijke literatuur komt 
naar voren dat teff, dat niet gecontamineerd 
is, méér ijzer en ook calcium bevat dan de in 
Nederland gangbare graansoorten. Teff bevat 
gemiddeld 6,3 mg ijzer per 100 gram droge 

stof (1, 2), wat hoger is dan bijvoorbeeld 
tarwe (4,7 mg), haver (4,5 mg) of rogge (4,6 
mg). De hoeveelheid calcium in teff ligt ge-
middeld op 150 mg per 100 gram droge stof, 
meer dan de hoeveelheid calcium in tarwe 
(35 mg), haver (80 mg) of rogge (52 mg) (3). 
Het calciumgehalte van Ethiopische teff is 
niet onderhevig aan contaminatie omdat de 
grond in Ethiopië geen tot weinig calcium 
bevat. 
Producten met teff zouden mogelijk bruikbaar 
zijn voor vrouwen, zwangeren, vrouwelijke 
duursporters, ouderen en andere groepen met 
een hoog deficiëntierisico (4, 5, 6). Zo hebben 
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IJzerrijke grond zorgt voor extreem hoge 
ijzergehaltes in teff
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ouderen een verhoogde behoefte aan calcium 
(5). Deze groep consumeert in de praktijk juist 
kleinere hoeveelheden per productgroep dan 
een gemiddelde volwassene, vanwege hun 
afnemende energiebehoefte. Het risico bestaat 
dan dat de calciuminname kleiner wordt in 
plaats van groter. Om verschillende redenen 
worden in de praktijk belangrijke leveranciers 
van calcium, zoals melkproducten, weggelaten 
uit een voedingspatroon. Te denken valt aan: 
lactose-intoleranten, veganisten, of mensen 
die simpelweg geen melkproducten lusten. 

Wat betreft ijzer is de behoefte van vrouwen 
beduidend hoger dan die van mannen, het 
hoogst bij zwangeren en vrouwen die borst-
voeding geven. Daarbij komt dat vrouwen juist 
minder ijzer consumeren dan mannen. Vol-
gens de Voedselconsumptiepeilingen behaalt 
de gemiddelde Nederlandse vrouw de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid ijzer per dag niet 
(6). Door de lage glycemische index zou teff 
mogelijk nog geschikt zijn voor duursporters, 
diabetici, of mensen met overgewicht.

AnAlyses  Het chemisch-analytisch onder-
zoek werd uitgevoerd op de Hogere Labora-
torium Opleidingen van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Hierin werd gekeken 
naar het ijzer- en calciumgehalte van op de 
Nederlandse markt verkrijgbare AH Sport-
brood van Albert Heijn en Sporteff Energy 
Pasta van Sporteff. In beide producten is teff-
meel verwerkt. Ter vergelijking werden volko-
ren tarwepasta, naturel tarwepasta (beide van 
Honig) en volkoren tarwebrood van Albert 
Heijn geanalyseerd. Er werd gebruik gemaakt 
van atomaire absorbtie spectrometrie.
Om de invloed van de bereiding op eventuele 
veranderingen in mineralensamenstelling in 
de producten vast te stellen, werden de pas-
ta’s zowel vóór als na bereiding geanalyseerd 
(tabel 1 en 2). 
Een opvallend resultaat is dat AH Sport-
brood minder ijzer bevat dan het volkoren 
tarwebrood; 1,3 mg per 100 gram brood ten 
opzichte van 1,6 mg per 100 gram brood. 
Mogelijk bevatten de overige ingrediënten 
zo weinig ijzer dat het totale product minder 
ijzer bevat dan volkoren tarwebrood. AH 
Sportbrood bevat wél meer calcium dan 
volkoren tarwebrood. 46,0 mg per 100 gram 
brood ten opzichte van 28,0 mg per 100 
gram brood. De overige resultaten van de 
analyses liggen in de lijn der verwachting 
wanneer gekeken wordt naar de gegevens in 
de literatuurstudie.
Het bovenstaande onderzoek laat zien dat 
teffpasta zowel meer ijzer als calcium bevat 
in vergelijking met tarwepasta’s. Er is geen 
onderzoek verricht naar het verschil in 
biobeschikbaarheid tussen de verschillende 
producten. In de literatuur is beschreven 
dat calcium een inhibitor is wat betreft de 
opname van ijzer (4). Het nadelige effect 
van calcium op de absorptie van ijzer treedt 
op wanneer er meer dan 40 mg calcium 
aanwezig is in een maaltijd (7). Een portie 
van 225 gram gekookte teffpasta (125 gram 
rauw) bevat ongeveer 102 mg calcium en 4,3 
mg ijzer. 
Behalve de hoeveelheid calcium zijn veel 
andere factoren van invloed op de absorptie 
van ijzer. Een voorbeeld hiervan is de nega-
tieve werking van fytaat op de absorptie van 
ijzer. De literatuur is inconsistent wat betreft Brood geBakken van Teff

Wat is teff?
Teff (eragrostis tef, Zucc. Trotter) is één van de hoofdbestanddelen van 
het ethiopische voedingspatroon. Teffzaad is erg klein. duizend zaden 
wegen tussen 0.3 en 0.4 gram. Ter vergelijking: duizend tarwezaden 
wegen 50 gram (1). door zijn grootte wordt het altijd tot volkorenproduct 
verwerkt, omdat de zemel niet te ontdoen is van de korrel. er zijn 35 
teff-rassen, waarvan 21 witte en 14 donkere (3). Tot nu toe is teff vooral 
bekend onder coeliakiepatiënten door het glutenvrije karakter (10). Het 
aandeel teff in een product is ongeveer 35 procent van het totale graan-
gehalte. een hoger aandeel teffmeel komt de smaak van het product 
doorgaans niet ten goede. in Nederland zijn onder andere twee producten 
met teff op de markt: aH Sportbrood van albert Heijn en Sporteff energy 
Pasta van Sporteff.

IJzer uIt teff voor sporters
een vrouwelijke sporter die 300 gram gekookte volkoren tarwepasta eet 
kan, door dit te vervangen door 300 gram gekookte teffpasta, 2,1 mg 
méér ijzer per maaltijd tot zich nemen. Wanneer er vier keer per week 
teffpasta gegeten wordt, impliceert dit een toename van 8,4 mg per week 
en 33,6 mg per maand. uitgaande van naturel tarwepasta, kan substitutie 
door teffpasta een toename van 57,6 mg ijzer per maand bewerkstelligen. 
rekening dient te worden gehouden met het feit dat gekookte teffpasta 
minder vocht bevat.
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TaBel 1: 

IJzeranalyse.

daTa zIJn 

gemIddeldes, 

geBaseerd op nIeT 

afgeronde duplo’s.

* (gewogen) 

gemIddelde 

van (meerdere) 

analyses en 

faBrIkanTgegevens.

voedIngsmIddel (n) IJzer (mg/100 g 

producT)

vochT (%) IJzer (mg/100 g 

droge sTof)

IJzer 

(mg/100 g producT)

nevo-TaBel 2006

TeffpasTa, gekookT (2) 1.9 53.6 4.1 -

TeffpasTa, ongekookT (2) 4.0 8.8 4.4 -

naTurel TarwepasTa, gekookT (2) 0.7 59.8 1.7 0.4

naTurel TarwepasTa, ongekookT (2) 1.5 8.2 1.6 2.0

volkoren TarwepasTa, gekookT (2) 1.2 63.5 3.3 1.3

volkoren TarwepasTa, ongekookT (2) 2.9 9.7 3.3 3.3

ah sporTBrood© (2) 1.3 34.7 1.9 -

TarweBrood, volkoren (2) 1.6 39.3 2.6 2.6*

TaBel 2: 

calcIumanalyse.

daTa zIJn 

gemIddeldes, 

geBaseerd op nIeT 

afgeronde duplo’s.

*(gewogen) 

gemIddelde 

van (meerdere) 

analyses en 

faBrIkanTgegevens.

voedIngsmIddel (n) calcIum (mg/100 g 

producT)

vochT (%) calcIum (mg/100 g 

droge sTof)

calcIum 

(mg/100 g producT)

nevo-TaBel 2006

TeffpasTa, gekookT (2) 45.2 53.6 97.6 -

TeffpasTa, ongekookT (2) 71.1 8.8 77.9 -

naTurel TarwepasTa, gekookT (2) 14.4 59.8 35.8 10

naTurel TarwepasTa, ongekookT (2) 17.8 8.2 19.3 15

volkoren TarwepasTa, gekookT (2) 22.4 63.5 61.4 20

volkoren TarwepasTa, ongekookT (2) 33.5 9.7 37.1 40

ah sporTBrood© (2) 46.0 34.7 70.4 -

TarweBrood, volkoren (2) 28.0 39.3 46.1 33*

het gehalte aan fytaat in teffproducten. Wel 
komt naar voren dat teff minder fytaat bevat 
in vergelijking met tarweproducten. Fermen-
tatie van teff(producten) vermindert het 
fytaatgehalte met ruim 50 procent (8,9), een 
bewerking die in Nederland bij teffproducten 
niet wordt toegepast. 

ConClusIe  Het onderzoek omvat geen 
analyses van andere nutriënten zoals B-vi-
tamines. Brood- en graanproducten leveren 
een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse in-
name hiervan. Hierom kan er geen uitspraak 
worden gedaan over het totale voedingskun-
dige spectrum van teff(producten). Mogelijke 
voor- of nadelen in vergelijking met tarwepro-
ducten zijn niet uit te sluiten.
Niettemin is teff een product dat meer ijzer 
en calcium bevat dan de in Nederland gang-
bare graansoorten (9). Binnen de product-
groepen pasta en brood zijn door het gebruik 
van teff(producten) aanzienlijke toenames 
van deze mineralen te bewerkstelligen. Ech-
ter, deze productgroepen leveren een geringe 
bijdrage aan de totale daginname van ijzer en 

calcium. Als onderdeel van de totale dagin-
name verhoogt teff de inname van ijzer met 
ongeveer 7 tot 16 procent (bij een gebruik van 
200 gram gekookte pasta). Door het gebruik 
van AH Sportbrood en Sporteff Energy Pasta 
kan een calciumtoename op de totale dagin-
name bereikt worden van ongeveer 7 tot 8 
procent (bij gebruik van 200 gram gekookte 
pasta en 5 sneden brood). Deze percentages 
zijn afhankelijk van het ijzer- of calciumgehal-
te van het oorspronkelijke voedingspatroon.
De prijs van teff(producten) is vergeleken 
met (producten van) gangbare graansoor-
ten een stuk hoger, echter vergeleken met 
glutenvrije producten wijkt de prijs niet veel 
af. Bij regelmatig gebruik kan teff in vergelij-
king met gewone tarwe een kleine verbete-
ring aanbrengen in de inname van ijzer en 
calcium, zowel bij gewone voedingspatronen 
als voedingspatronen waarbij er een risico 
bestaat op ijzer- of calciumdeficiëntie.
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