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STRATEGIE

Retourstroom verdient verwaarding
De retourstroom onverkocht brood van de supermarkt naar de 
bakkerij verdient meer verwaarding. Momenteel gaat een groot deel 
naar veevoeder, en de uitdaging is om te kijken of de verwaarding 
hoogwaardiger ofwel geschikt voor menselijke consumptie kan 
worden. Hoe groot deze retourstroom is, werd niet onderzocht in het 
project. De Stichting Bakkerij Imago (SBI) schat dit volume in 2009 
in op zo’n 140 miljoen broden uit overproductie en supermarktre-
touren. Onderzoek van CREM in 2010 laat zien dat de consument 
155 miljoen broden weggooit. SBI stelde in 2009 vast dat het  
70 miljoen kilo brood betrof.

en de koekjes is volgens Snels 
vooralsnog ‘onder embargo omdat 
gekeken wordt of we het idee buiten 
CARVE verder kunnen brengen. We 
kunnen wel zeggen dat aan het deeg 
van de snijkoek direct retourbrood 
is toegevoegd. Voor de koekjes is 
van het retourbrood eerst een sui-
kerstroop gemaakt die de suiker in 
het recept vervangt.’

De koekjes en ontbijtkoek van 
retourbrood vallen in de smaak bij 

H
et initiatief is een 
van de innovatie-
projecten van Carve, 
die fabrikanten en 
supermarktorganisaties 

op 18 mei presenteren tijdens een 
Estafette-bijeenkomst in de Verspil-
lingsfabriek in Veghel (aanmelden 
via secretariaat@verduurzaming-
voedsel.nl). 

Het Ebic keek samen met  
Wageningen UR Food & Biobased 
Research hoe retourbrood beter 
kan worden verwaard. ‘We heb-
ben onderzoek op kleine schaal 
gedaan’, vertelt projectleider Joost 
Snels van Wageningen UR Food & 
Biobased Research. ‘Er zijn produc-
ten gemaakt met retourbrood, die 
vervolgens zijn beoordeeld door 
consumenten. Deze proof of prin-
ciple was een korte studie om te 
demonstreren dat idee en werkwijze 
haalbaar zijn. De volgende stap zou 
opschaling kunnen zijn en nagaan 
hoe groot een potentiële markt in 
volume is. Hierbij kunnen zich ook 
fabrikanten van ontbijtkoek en 
koekjes aansluiten. Deze stap valt 
echter buiten het Carve-project.’

Hoogwaardig 
Het idee vanuit Carve is volgens 
Snels breder. ‘Deze pilot toont een 
innovatiegedachte van meer en 
andere mogelijkheden voor een 
hoogwaardiger hergebruik van re-
tourbrood. Zo is het versuikeren van 
overproductie in de banketwereld 
niet nieuw, maar het versuikeren 
van een andere grondstof, in dit 
geval brood, is wel innovatief.’

De receptuur van de ontbijtkoek 

consumenten, bleek uit sessies. 
‘Het “originele” product wordt niet 
significant als beter beoordeeld’, 
vertelt de projectleider. ‘Ook bleek 
dat wanneer de consument weet 
dat het product met retourbrood is 
verwerkt hij dit als positief ervaart 
in zijn waardering voor deze pro-
ducten.’

Carve
Carve is een meerjarige publiek-pri-
vate samenwerking van Wagenin-
gen UR Food & Biobased Research 
en de Alliantie Verduurzaming 
Voedsel binnen de Topsector Agri & 
Food om verspilling in de agrifood-
keten te verminderen. 

De deelnemende bedrijven start-
ten vorig jaar pilots waarbij werd 
gekeken hoe voedselverspilling kan 
worden gemeten, hoe bestelsyste-
men tussen fabrikanten en retailers 
te optimaliseren en hoe reststromen 
in de keten te beperken door hoog-
waardig hergebruik.

Ebic onderzoekt samen met Wageningen UR Food & Biobased Research hoe retourbrood beter kan worden  
verwaard.  Foto: Ebic

DOOR RIA BESSELING

Retourbrood wordt ingrediënt 
voor koek en koekjes
Retourbrood dat van 
supermarkten terug-
gaat naar bakkerijen 
kan dienen als ingre-
diënt voor ontbijtkoek 
en koekjes. Het  
European Bakery  
Innovation Centre 
(Ebic) onderzocht hoe 
retourbrood hoog-
waardiger kan worden 
hergebruikt.

Innovatieproject onderzoekt kansen voor nieuwe producten 
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