Van graankorrel tot meel
De granen behoren tot de familie van de grassen die samen met de wouden onze planeet
deels tot een groene aarde maken.
Sprak men van koren dan dacht de mens
daarbij te allen tijde aan de meest verbouwde en uitgelezen graansoort. Zo betekende koren voor de oude Sumeriërs tarwe,
voor de Babyloniërs gerst. Hammurabi sprak
in zijn wetboek van "de broodvrucht, het leven
van de mens" en iedereen wist waar hij het
over had. Bij de Hethieten en de Grieken was
het gerst.
De oude Germanen daarentegen prefereerden
haver. Voor de Fransen stond koren gelijk met
tarwe, voor de overgrote meerderheid van de
Duitsers in het noorden en in het oosten met
rogge. 'Corn' staat voor de Amerikanen gelijk
met mais.

'Voorhistorische granen'
Toen de mens uit het stenen tijdperk die reeds
het stadium van jager voorbij was, vruchten
plukte en 'verzamelaar' werd, kende rnen
reeds een veelvoud van graansoorten.
Bepaalde minder bekende graansoorten zouden wij als dusdanig niet meer herkennen:
strandhaver, strandrogge, mannagras, bloedgierst, pluimgierst. De eerste landbouwers
kenden gerst, eenkoren, spelt, harde en
dwergtarwe.
Belangrijke granen
Nu zijn voor de mensheid van beiang: gerst,
haver, rogge, rijst en tarwe. Van dit rijtje wordt
alleen rijst niet in ons land verbouwd. Als
broodgranen komen in ons land vrijwel alleen
rogge en tarwe in aanmerking en dan ligt de
nadruk heel sterk op tarwe. Roggebrood,
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vroeger algemeen volksvoedsel, is nu een
delicatesse geworden, die we in kleine hoeveelheden nuttigen. Gerst wordt gebruikt als
brouwersgerst voor de fabricage van mout,
ten behoeve van bier. Haver is geen broodgraan; een deel wordt genuttigd als havermout en de rest gaat naar het vee.
Tarwe werd, althans tot 1972, in Nederland in
steeds toenemende mate geteeld, maar voor
ons brood zijn we in hoge mate aangewezen
op geïmporteerde tarwe. Dat hangt onder
andere samen met de bakkwaliteit, waarover
later meer.
Chemische samenstelling van de
graankorrel
De graankorrel bestaat voor het grootste deel
uit zetmeel en aanverwante koolhydraten. Het
vetgehalte daarentegen bedraagt 1,8 tot 2,5
%. Van belang is het eiwitgehalte, en wel om
twee redenen. Op zich is het eiwitgehalte (1316%) niet hoog, maar hoog genoeg om een
goede bijdrage te leveren voor de voeding bij
een vleesarm dieet. De andere reden is dat de
structuur van het eiwit maakt dat tarwe het
broodgraan bij uitstek is. Deze graaneiwitten
bevatten niet alle belangrijke voedingsstoffen
die nodig zijn voor de opbouw van het menselijke lichaam in evenwichtige verhouding,
maar als bron van voedingsstoffen zijn ze als
aanvulling op dierlijk eiwit niet te versmaden.
Tenslotte nog de mineralen, vitamines en
onverteerbare vezels. Het gehalte aan mineralen bedraagt 1,5%. Het zijn in hoofdzaak kalk
en ijzerverbindingen, met sporen ijzer. Het
gehalte aan vitamines wisselt sterk, ook binnen de soort.
Dan zijn er nog de onverteerbare vezels,
vooral afkomstig van de zemelen. Als voedingsstoffen spelen zij geen rol, maar ze
bevorderen in sterke mate de darmpassage.
Bovendien bevatten ze een stof die sterk de
groei van gisten en ander micro-organismen
bevordert en is dus waardevol om een goede
darmfunktie te onderhouden.
Zomer- en wintertarwe
We onderscheiden winter- en zomergranen.
Dus granen die vóór de winter gezaaid worden en kiemen en granen die in de voorzomer
in cultuur gaan. Bij de wintertarwe is het zo,
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dat als we die in het voorjaar zouden zaaien,
we wel planten krijgen, maar geen halmen en
dus ook geen bloemen en zaad. De wintergranen hebben een koudeperiode nodig om
tot volle bloei te komen. Dat brengt als
tweede eis mee dat het ras weerbaar moet
zijn tegen koude, maar dat weerstandsvermogen is beperkt. Al te strenge vorst doodt de
jonge planten van de wintergranen in de
bodem. Hieruit volgt dat wintergranen niet
verbouwd kunnen worden in een vastelandsklimaat met extreme koude (hoewel in
Canada en de Verenigde Staten wintertarwes
toch wel opgang maken). De wintergranen
vragen dus een gematigd klimaat en in het
algemeen hebben ze een betere opbrengst
per hectare dan de zomergranen, die aangewezen zijn op een warme zomer. In Europa is
ongeveer 85% wintertarwe.
Als de graankorrel sterft en
het kiemplantje ontluikt
Nadat de graankorrel in de vore is gevallen,
begint een ingewikkeld en boeiend proces.
Het eerste wat er met het zaad gebeurt is het
weken. Gelijktijdig vinden er twee processen
plaats: het kiemplantje zwelt door wateropname en breekt door de zaad- en vruchthuid
naar buiten. Ondertussen begint ook de werking van de in het zaad aanwezige stoffen, die
het zetmeel in de korrel afbreken tot oplosbare suikers die als voedingsstof dienen voor
het ontluikende kiemplantje.
In de wortelvorming is er iets bijzonders te
zien. In het vruchtbeginsel was een hoofdwortel aanwezig alsmede de aanleg van twee
andere wortels, die van belang zijn voor de
voeding- en wateropname uit de bodem. Een
plant bestaat in hoofdzaak uit water.
Dit eerste wortelstelsel is vooral van belang
zolang de jonge plant uit het donker van de
aarde naar het licht groeit. Hierbij ondervindt
ze weerstand en ze is nog erg teer. Maar nu
groeit het weefsel uit tot de zogenaamde
halmheffer, die steviger is dan het eerste
plantje en het helpt door de aarde te breken.
Is het oppervlak van de grond eenmaal
bereikt dan vormt zich in de jonge halm een
knop waaruit de secundaire stevigere en grotere wortels ontstaan, waarboven meerdere
halmen groeien.

Als de plant volwassen is, komt de aar
tevoorschijn. De tijd die verloopt tussen het
opkomen van het gewas en de ontwikkeling
van de aar is zeer verschillend en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In een
droog voorjaar verloopt de stengelstrekking
veel sneller, maar de aarvorming vindt pas
plaats wanneer de gemiddelde etmaaltemperatuur ruim boven 5 graden Celcius komt.
Oogsttijd
Granen leveren, althans in onze streken, één
oogst per jaar en daarmee moeten we het
dan doen. We moeten het graan na de oogst
bewaren. Dit is helemaal geen modern idee.
Archeologen hebben diverse inrichtingen
gevonden waar het graan bewaard werd.
Denk ook maar aan het verhaal in de Bijbel
van Jozef - de onderkoning van Egypte - die
het overschot van graan van de vette jaren
opsloeg en verkocht en distribueerde in de

magere jaren. Nu is het bewaren van graan in
een droog klimaat geen probleem als men
vraat door insekten en ratten buiten beschouwing laat.
In ons klimaat is dit moeilijker. Het graan komt
in het algemeen in vochtige toestand beschikbaar en vocht maakt de houdbaarheid geringer. Is het graan erg nat, dan zal het gaan kiemen en onder andere zijn bakeigenschappen
verspelen. Bij een lager vochtgehalte zal het
kiemen wel uitblijven, maar schimmels en
bacteriën kunnen woekeren en het graan muf,
slap en onbruikbaar maken. Dat kan men
voorkomen door graansilo's te luchten en het
graan te bewegen, maar het is een lapmiddel.
De oplossing is natuurlijk het drogen van het
graan totdat het goede vochtgehalte is
bereikt. Maar ook hierbij is het oppassen
geblazen. Drogen we te snel en/of bij te hoge
temperatuur, dan verliest het graan zijn kiem-
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Bakkerswinkel omstreeks 1910.
Collectie: Zeelandia te Zlerikzee.

kracht en zijn bakeigenschappen. Een
extreem voorbeeld van te snel drogen is wel
het poffen van mais!
'Schottige' tarwe
Langdurige regenperiodes in de oogsttijd
brengen een bijzonder gevaar mee voor het
welslagen van de oogst. De rijpe korrel bevat
alle stoffen en enzymen (zoals we hiervoor
konden lezen) die nodig zijn voor het kiemen
en vormen van de nieuwe plant. De kans
bestaat dus dat de korrel in de aar vóór de
oogst gaat kiemen. Men noemt dat 'schot' en
bijvoorbeeld schottige tarwe geeft slecht, klef
brood. In een wisselvallig klimaat als het onze
is het daarom zaak schotvaste rassen te verbouwen.
Meel en bloem
Zoals we al zagen heeft de mens al vroeg in
de (pre)historie zaden geschikt gemaakt voor
consumptie.
Het begin was het stampen van de korrels.
Daarmee maakte men kaf los en de zaadkorrel werd zo gekneusd dat het meellichaam
toegankelijk werd voor de verteringssappen.
Uit oude opgravingen is gebleken dat duizen-
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den jaren geleden al gemalen werd. Op een
steen met een ruw oppervlak werd een
tweede, eveneens ruwe steen rondgedraaid
door middel van een paar houten handvaten,
die in holtes in de steen staken. Het graan
werd zo verpulverd tot een soort grof 'volkorenmeel'. Men draaide heel vaak herhaaldelijk
hetzelfde maalgoed door de molen, totdat de
gewenste fijnheid bereikt was. Dit principe
heeft eeuwenlang gedomineerd, al werden
geleidelijk aan verbeteringen aangebracht.
Toen de mensen geleerd hadden zeven te
maken (van bijvoorbeeld paardehaar) kon
men na elke maalgang de fijnste (en witste)
fracties afzeven.
Maar toen was men ook al begonnen de
menselijke of dierlijke drijfkracht te vervangen
door wind- of waterkracht. We kregen windmolens, watermolens en dergelijke.
Het bleef echter vlakmalerij: de draaiende
loper rustte op de stilstaande loper, en het
was een kunst om de stenen scherp te houden en door de snelheid van de loper het
maalproces te beheersen.
Maaltechniek
In de achttiende eeuw kwam vooral in Frankrijk en Oostenrijk een nieuwe manier van
malen op. Malen met op elkaar rustende stenen noemt men vlakmalerij, waarbij in principe
het maalgoed in één arbeidsgang verpulverd
wordt. Bij de nieuwe methode regelde men de
afstand tussen de stenen: ze rustten niet
meer op elkaar, maar de loper kon in de
hoogte versteld worden, zodat de maalwerking veel beter beheerst kon worden. Men
kon zo een maalproces ontwikkelen waarbij
de korrel niet ineens verpulverd wordt, maar in
kleine stukjes verdeeld, geschroot. Op die
manier werd het mogelijk om de (witte) bloem
en de (gekleurde) zemelen beter te scheiden.
Het is duidelijk dat blanke bloem duurder was
dat het ouderwetse meel. De fabricage er van
had alleen zin als er afnemers waren die er
voor konden en wilden betalen. In de feodale
achttiende eeuw, en in de negentiende eeuw
met haar opkomende welgestelde burgerij,
was dat het geval.
Voortdurend werd gezocht naar middelen om
het maalproces te rationaliseren. Men liet de
stenen niet meer draaien om een vertikale as

maar om een horizontale. Ook begon men
stenen te vervangen door metaal, eerst door
ijzer, later door staai. Deze metalen zijn minder
aan slijtage onderhevig, zodat minder onderhoud nodig is. Bovendien zijn ze hygienischer
doordat geen steenslijpsel in het maalprodukt
voorkomt.
Dit alles voerde tot een ingrijpende verandering in de maaltechniek. De vlakke maalschijven werden vervangen door walsen. Dat zijn
rollen met een middellijn van ongeveer 25 cm.
en een lengte van ongeveer één tot anderhalve meter. De toepassing van metalen walsen bleek vele voordelen te bieden, en deze
wijze van malen wordt tot op heden toegepast.
Meelfabrieken
In de moderne meelfabriek kennen we twee
families van walsen: de schrootwalsen en de
maalwalsen.
Een schrootwals heeft in de lengterichting
groeven die één steile en één schuine kant
hebben. Wat dan tussen de groeven blijft
staan, noemt men riffels (riffelwalsen). Het
profiel van zo'n riffel lijkt op dat van een houtbijtel. De steile kant kan snijden, de andere
zijde drukt en wrijft.
Deze walsen hebben ten doel de korrels open
te breken en de zemellagen en de kiem zo
goed mogelijk van het meellichaam te scheiden. Hierbij wordt er naar gestreefd het maalgoed niet te verpulveren maar in brokjes te
verdelen, zodanig dat zemel- en kiemdelen
zoveel mogelijk gespaard worden. De bedoeling is duidelijk: te fijn verpulverde zemeldeeltjes kunnen door middel van zeven niet worden afgescheiden van fijne bloemdeeltjes.
De maalwalsen zijn niet geriffeld, maar ook
niet helemaal glad. Het oppervlak is iets
geruwd. Ze hebben tot doel de stukjes maalgoed fijn te wrijven.

Uit de bakkerij van Schimmel: oude weegschaal.

aan de bloem, respectievelijk het meel, een
onaangename geur en smaak kan geven.
De moderne meelfabriek levert tal van Produkten die moeten voldoen aan eisen van verschillende ven/verkers. Het zal wel duidelijk zijn
dat voor cake een andere bloem nodig is dan
voor brood, dat biscuitfabrikanten een heel
andere bloem verwerken dan de broodbakker.
Zo worden bij de vermaling van een broodtarwemelange veelal de volgende bloemtypen
gemaakt: de zeer blanke patentbloem voor
luxe broodjes en dergelijke; de gebruikelijke
broodbloem (W-bloem) en de grauwere zogenaamde regeringsbloem (A-bloem). Voor de
fabricage van volkorenmeel wordt alle bloem
met de verkregen maalafvallen (zemelen e.d.)
tezamen gevoegd. Voor de bereiding van
bruinbrood wordt dit volkorenmeel in een
bepaalde verhouding opgemengd met Abloem.

Tijdens het fabricageproces wensen we een
scheiding van de drie hoofdbestanddelen van
de graankorrel: zemelen, kiem en meellichaam. Men wil immers een fraaie, blanke
bloem hebben, zonder zemel- of kiemstippen.
Het verwijderen van de kiem is ook belangrijk
omdat die olie bevat die ranzig kan worden en
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