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General Information 

• Name: TRAFOON 

 

“Traditional Food Network to improve the transfer of 
knowledge for innovation” 

 

• Period:            01.11.2013 – 31.10.2016 

• Project duration: 36 months 

• Consortium:         30 partners from 14  

                                    European countries 

 

 



Scope 

• TRAFOON is a network of research institutions, technology 
transfer agencies and SME associations and covers the value 
chain of four groups of traditional food products based on: 

 

• Grain 

• Fish 

• Vegetables and Mushrooms 

• Fruits and olives 



TRAFOON food categories 



Partners of TRAFOON 

 

 



Inhoud 

• Wat maakt deze granen uniek?  

– Voorouder broodtarwe 

– Teelt; opbrengst, opslag, bemesting, ziekte 
resistentie, 

– Nutritioneel kleine verschillen 

 

• Waarom zijn ze in trek? 

 

 



Oergranen 

• Basis van onze huidige tarwesoorten: 

– Eenkoren (AA), Emmer (AABB), Spelt (AABBDD): <<1% 

 

• Economisch belang: 

– Broodtarwe (hexaploid, AABBDD genoom): 95% 

– Pastatarwe (tetraploid AABB genoom): 5% 

 

 



Historie van broodtarwe (Marcussen et al., 2014) 

AA: Eenkoren 
 
AABB: Emmer  Durum (6000 
vC)  
 
AABBDD: Spelt  Broodtarwe 
(2000 vC) 
 
BB: Aegilops (Triticum) speltoides 
 
 
DD: Aegilops (Triticum) tauschii 



Voorouders  
broodtarwe 
(foto’s: Stamp, 2014) 

 
 

T. monococcum = Eenkoren (diploid; met 
kaf) 
 
T. turgidum = Emmer (Tweekoren) 
(tetraploid; met kaf) 
 
T. spelta = Spelt (hexaploid; met kaf) 
 
T. aestivum = Broodtarwe (hexaploid; 
naakt) 

 
T. durum = Pastatarwe (tetraploid; naakt) 

 
 



Eenkorn, Emmer en Spelt  

• Eenkoorn werd al 7600 jaar 
voor Christus geteeld in 
Mesopotamië. 

• Graankorrel zit zeer vast in 
het kaf  ziekteresistentie 

• Na dorsen gepeld.  

• Eén korrel in een kafje.  

• Ongeveer 1,50 m lang en de 
aar heeft lange kafnaalden.  

• Emmer werd al 7000 jaar 
voor Christus geteeld in 
Egypte. 

• Graankorrel zit zeer vast 
in het kaf  

• Na dorsen gepeld.  

• Twee korrels in een kafje.  

• Ongeveer 1,50 tot 2 
meter lang en de aar 
heeft lange kafnaalden.  

• Vele soorten spelt o.a. 
Frankenkorn, Oberkulmer 
Rotkorn, Baulander Spelz 

• Graankorrel zit zeer vast 
in het kaf  

• Na dorsen gepeld 

• Ongeveer 1,50 tot 2 
meter lang 

• Spelt stelt minder eisen 
aan grond  

• Brosse aarspil  snel 
oogstverliezen 

 



Korrelgrootte  
en aarvormen 
(Stallknecht et al., 1996) 



Miedaner T, Longin F (2012)  
Agrimedia GmbH 
ISBN 978-3-86263-079-0 



Eenkoren en Emmer in 
Europa  

Domesticatie:  
8000 vC (Mesopotamië); oudst 
bekende landbouwgranen 

 

Terugval: 
1000 nC ten gunste van o.a. Spelt 
(Dinkel) 

 

Heden:  

Eenkoren: enkele ha in M- en O-EU;     
Emmer: (7% in Ethiopië; India; 
[Italië])  



Verspreiding Eenkoren en Emmer in Europa  

 



Nutritionele kwaliteiten Eenkoren 

*Lager in 
voedingsvezels 
*Hoger in eiwit 
*Hoger in 
onverzadigde vetzuren 
*Hoger in zink en ijzer 
*Hoger in 
antioxidanten (en laag 
in bepaalde 
verteringsenzymen) 
*Lagere respons bij 
coeliakie (maar niet 
veilig) 



Mineralen Eenkoren                                   
t.o.v. Emmer, Spelt en Broodtarwe 



Spelt (Dinkel) 



Spelt (Dinkel) 

1150: Hildegard von Bingen roemt Dinkel 
 
1690: Luiks bier met 60% speltmout, 
(Dinkel) 
 
Teelt in de Middeleeuwen 
Dinkel: 40-60% 
Rogge: 30% 
Eenkoren, Gerst, Haver: op de slechtste 
gronden 
Broodtarwe: zeer zeldzaam  

 



Spelt (Dinkel) 



Spelt duurder broodtarwe 

• De prijs van (ongepelde) spelt is - door de sterke vraag - tweeënhalf tot 
drie keer zo hoog als die van gewone tarwe. Ook zijn de opslag- en 
verwerkingskosten hoger, doordat er gepeld moet worden en er meer 
opslagcapaciteit nodig is. Immers ongeveer 30% van de spelt is kaf 

 

• Spelt meer landbouwgrond nodig dan moderne tarwesoorten om dezelfde 
opbrengst te leveren.  

• Opbrengsten van spelt nauwelijks lager dan die van normale tarwe. De 
speltkorrels moeten daarna nog worden gepeld, waardoor er minder 
eindproduct overblijft (4 tot 6000 kg per ha). Emmer: 2500/ha 

• Bij de teelt wordt evenveel kunstmest gebruikt als bij de normale 
tarweteelt.  

• Spelt is wel legeringsgevoeliger en wordt daarom (net als normale tarwe) 
met groeiremmers bespoten. 

• Bij de biologische teelt zijn de opbrengsten lager.  



Spelt gezonder? 

• De interesse voor spelt is vooral groot omdat het als 
alternatief wordt gezien voor gewone tarwe. 

• De afkeer van tarweproducten wordt vooral gevoed door 
populaire boeken als die van de cardioloog William Davis 
(Wheat Belly, vert. Broodbuik, 2013) en van de 
wetenschapsjournalist Kris Verburgh (Voedselzandloper, 
2013). Tarwe en koolhydraten worden in het verdomhoekje 
geplaatst. 

• De auteurs zijn er overigens geen voorstander van tarwe door 
spelt te vervangen. 

 



Spelt geen claim 

• Het Nederlands Bakkerij Centrum raadt aan 
geen gezondheidsclaims aan speltbrood te 
verbinden, omdat de voordelen (nog) niet 
bewezen zijn; wel kan men uit dit oogpunt 
bezien aanraden de volkorenvariant van spelt- 
en tarweprodukten te gebruiken. bron: 
Wikipedia 

                     



Oogst gegevens (Longin 2015) 

1 dt = 100 kg 



Superfoods? 

• Waarom zijn oude gewassen in trek? 

– Geen toxische gluten 

– Ziekte restistent 

– Toepasbaar in ecologische landbouw 

 

“Ecologisch telen van oude tarwerassen, traag 
malen op steen en lange desemfermentatie 

maken brood opnieuw tot 'voeding‘ “. 

 



Deegkwaliteit 

• Oude tarwesoorten vragen 
om aanpassing van 
bestaande of ontwikkeling 
van nieuwe technologie 



Bakkwaliteit Emmer (Lösche, 2015) 



Kwaliteitsgegevens (Longin, 2015) 

Eiwitgehalte; Sedimentatievolume (eiwitkwaliteit); Duizendkorrelgewicht 
 



Authenticatie: Wat is zuivere spelt? 
(America (WUR) en Van Straaten (NBC), 2015) 

Twee vormen van ‘verontreiniging’: 

 

• Genetische vermenging 
– Kruisen van tarwe en spelt 

– Terugkruisen naar spelt 

 

 

• Fysieke vermenging 
– Bijmengen van graan, meel of eiwit  

+ 



Classificering van monsters 

spelt tarwe 



Mix reeks Tarwe in Spelt 



Bloem, meel, broodmix en brood 

Mx Mx Br Br Br Br Br Vk Vk Vk Vk Vk Vk Vk Vk Vk Vk Vk H Bl Bl Bl Bl 



Toepassingen 

• Andere applicaties: 

– Authenticiteit bepaling tarwe en spelt product 

– Karakteriseren van eiwitveranderingen tijdens 
processing (gistfermentatie, zuurdesem, bakken) 

– Detectie van coeliakie epitoopsequenties 

– Detectie van andere allergenen (pinda, sesam) 

 

• Uitbreiding naar Eenkoren en Emmer 
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