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Leg een weinig tarwemeel op een linnen doekje, waarvan gij de

randen samenvouwt en dat gij vervolgens dichtbindt; houd het zakje

meel onder water en blijf het een poosje kneden. Uw tarwemeel is

weldra in twee porties verdeeld; in het water zweeft een fijn poeder,

dat zich als een bezinksel van zetmeel afzet, wanneer gij het water

stil kat staan, en binnen het lapje blijft een kleverige massa over,

die tot hoornachtige stukjes indrogen kan. Maar zoowel het gedeelte

van het meel, dat zich door het lapje heen in het water verdeelde

on daarin voor een deel opgelost werd, als het gedeelte, dat uit

Het golvende graan, goudgeel van de rijpe korenaren, is sinds

lang verdwenen van den akker; het geluid van den dorschvlegel,

waarmede de korrels uit de droge vruchtwanden worden bevrijd, is

weggestorven; de molenaar van het dorp heeft de tarwe gemalen en

gebuild; de bakker heeft aan het meel zijne kunst ten koste gelegd

en het smakelijk brood staat op de ontbijttafel. Misschien stemt dit

den een of ander er toe een oogenblik te luisteren naar de vraag,

wat er met het meel gebeurt, wanneer daarvan brood gebakken wordt.

Wat is tarwemeel? »Een dwaze vraag” wil iemand misschien ant-

woorden, »tarwemeel is tarwemeel, zooals suiker suiker en zooals

zout zout is.” Hierop zou mijn wederwoord zijn: ja, suiker is suiker;

het gewone keukenzout daarentegen is niet enkel zout, maar een

mengsel van zout als hoofdbestanddeel en van kleine hoeveelheden

van bijmengselen; nog minder is tarwemeel ééne enkele stof, het is

een mengsel van een groot aantal stoffen.
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het later opengevouwen lapje te voorschijn kwam, is niet éene stof,

maar al weder een mengsel.

Als gemiddelde cijfers voor de samenstelling van een paar soorten

van meel mogen de volgende gelden:

Het bakken van het brood heeft nu ten doel de in het meel voor-

bandene voedingstoffen gemakkelijker verteerbaar te maken. Verander-

den de zetmeelkorrels van het meel niet, een groot gedeelte zou

niet door speeksel en alvleeschsap (in mond en darm) worden ver-

teerbaar gemaakt; evenmin zou de kleefstof of het gluten (wat de

hoeveelheden betreft de voornaamste van de eiwitachtige stoffen van

het meel) ten goede komen aan den mensch, die het brood tot

zijne voeding wenscht te gebruiken.

Do veranderingen, die men het meel wenscht te doen ondergaan ,

wanneer men er een smakelijk en voedzaam brood van maken wil,

zijn slechts gedeeltelijk het gevolg van de hoogere temperatuur in

den bakkersoven. Voor een ander gedeelte worden zij teweeggebracht

door de gist, die aan het deeg wordt toegevoegd en die het deeg

doet rjjzen. De levendo gistcellen werken voornamelijk op het zetmeel

en doen daaruit eene hoeveelhfid oplosbaar zetmeel en dextrine ont-

staan, die gemakkelijker worden verteerd dan het zetmeel zelf; de

laatste oorzaak van het rijzen is de vorming van blaasjes van kool-

zuur in het deeg tengevolge van eene gisting, die de in het meel

aanwezige suiker (misschien ook de uit dextrine ontstane suiker)

ondergaat. Het deeg wordt nu herhaaldelijk door elkander gekneed

en daarna telkens een poos aan zich zelf overgelatén. Voordat het

in den oven wordt , wordt er wat zout doorgekneed ter wille

van den smaak. Staat het deeg in den warmen oven, dan zetten

die koolzuurblaasjes zich deels uit en maken het gebak los; de

kleefstof of het gluten, een mengsel van twee of drie eiwitstoffen,

is en blijft in bet tarwebrood zeer taai en elastisch, zoodat zij het

ontwijken van de koolzuurblaasjes verhindert, maar wordt daardoor

in dunne vliesjes gesplitst; een ander gedeelte der eiwitstoffen gaat,

zooals vogeleiwit , bij verwarming in gestremden toestand over. De

Eiwitacht.

Water. stoffen. Vetten. Suiker. Dextrine. Zetmeel. Cellulose. Aschbcst.
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vloeibare stoffen, die uit een gedeelte van het zetmeel zijn gevormd ,

doordringen de vliesjes van de kleefstof en het gestremde eiwit; van

de zetmeelkorrels, die als zoodanig zijn blijven bestaan, zwelt de

inhoud sterk op, zoodat hij de wanden dier korrels doet barsten en

daaruit naar buiten treedt, waardoor de kans grooter wordt, dat

ook dit zetmeel in het spijsverteringskanaal van den monsch tot

diens nut wordt omgezet.

De korst, bruin en aan den eenen kant dikwijls glad, ontstaat

door de hoogere temperatuur en door bevochtiging, waardoor eene

grootere hoeveelheid van de oplosbare dextrine wordt gevormd.

Om een overzicht te geven van de veranderingen, die onder hel

broodbakken plaats hebben, nemen wij ter vergelijking met de boven

genoemde cijfers de volgende tabel op, die betrekking heeft op eenige

soorten van brood:

Het ontbijt is afgeloopen. Sommigen hebben hun hart opgehaald

aan eenige sneedjes versch brood; anderen, misschien op raad van

hun geneesheer, gaven de voorkeur aan brood van den vorigen dag.

»Droog brood” noemen dit de liefhebbers van versch brood, waar-

onder er zijn, die er zelfs over mopperen, dat zij op Zondagmorgen
hun warm brood moeten missen ter wille van, volgens ons wen-

schelijke, rusttijden voor den bakker en zijne gezellen.

Wat is er de reden van, dat het versche brood zoo spoedig ver-

andert of oudbakken wordt; dat do korst haar broosheid verliest en

dat het binnenste kruimig wordt?

L. lindet deelde in 1902 zijne ervaring daaromtrent mede. Eerst

herinnert hij aan hetgeen anderen vóór hem hebben medegedeeld

omtrent deze zaak. Boutkoux sprak er voor het eerst over, dat het

binnenste minder vochtig en dat de korst rijker aan water wordt.

Op dit punt is lindet het volkomen met boutroux eens. In de

korst van tarwebrood vond hij 11,4 pet. van het gewicht aan water,

toen het brood 1 uur geleden uit den oven was gekomen; de hoe-

veelheid bedroeg 7 uren later 15,9 pet., 23 uren later 19,3 pet.

en 47 uren later 19,9 pet. Omtrent het gehalte van het water in

het binnenste van het brood deelt hij over drie brooden mede het-

Eiwitacht. Zetmeel en

Water, slotfen. Vetten. Suiker, dextrine. Cellulose. Aschbest.

Fijn tarwebrood 38,51 % 6,82 % 0,7? °/
0 2,37% 49,97 % 0,38 % 1.18%

fil-of
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geen zjjne proeven hem leerden. Het eerste brood bevatte
,

1 uur,

nadat de bakker het gaar genoemd had, 46,1 pet. water, 4 uren

later 45,6 pet., 7 uren later 45,4 pet., 23 uren later 45,3 pet. en

47 uren later 44,9 pet.; bij het tweede brood bedroeg de hoeveelheid

water 8 uren nadat het uit den oven gehaald werd 44,9 pet. ,
en

was zij 28 uren later tot 44,5 pet. en 52 uren later tot 42,8 pet.

verminderd. Van het derde brood werden twee cijfers gegeven;

8 uren oud bevatte het 45 pet. en 100 uren oud bevatte het 41,3

pet. water.

Deze cijfers (wie had gedacht, dat hij zooveel water gebruikte in

den vorm van brood ?) verklaren ten volle, dat de korst van oud-

bakken brood niet meer broos is, maar slap werd. Maar wordt de

verandering van het binnenste van het brood, dat eerst een weinig

vettig aanvoelt en zich kneden laat en dat later kruimig is, daar-

door ook verklaard ?

Ook wat dit punt betreft gaat lindet met de raeening mede van

boutboux , die hierbij eene groote beteekenis toeschrijft aan het op-

losbaar zetmeel en aan de dextriue. Onder het bakken worden hier-

van uit het onoplosbare zetmeel groote hoeveelheden gevormd; zij

komen in het nog warme brood als in oververzadigde oplossingen voor,

waaruit bij de bekoeling een gedeelte uit den opgelosten toestand

moet overgaan. Dit gedeelte gaat nu weder in korrels van onoplos-

bare soorten van zetmeel over.

Lindet bepaalde de hoeveelheid dextrine in versch en in oud-

bakken brood. De korst van het brood bleef vrij wel dezelfde hoeveel-

heid dextrine bevatten; na I uur was hierin de hoeveelheid dextrine

17 pet. van het drege brood (d. w. z. dat zóólang uitgedroogd was,

dat er geen water meer uitweek bij verdere verwarming); na 8 uren

en na 26 uren bedroeg die hoeveelheid 17,2 pet. en 17,6 pet.

Daarentegen verminderde de hoeveelheid dextrine in het binnenste

van het brood, wanneer dit af koelde en langer bewaard werd ge-

durende 24 uren;
Uter was de verandering niet meer van beteekenis.

Bij onderzoek van één brood vond hij na 1 uur 11,1 pet. dextrine,

na 8 uren 7,3 pet., na 24 uren 2,3 pet. en na 48 uren 2,0 pet.

dextrine; bij een tweede brood na 8 uren 6,4 pet., na 36 uren

3,6 pet. en na 60 uren 3,1 pet. dextrine; bij een derde brood na

8 uren 5,4 pet. en na 100 uren 2,4 pet. dextrine.

Hiertegenover en gedeeltelijk als gevolg hiervan nam de hoeveel-

heid onoplosbaar zetmeel, die in de korst weinig veranderde
,

in het
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binnenste sterk toe. Bij een der drie brooden nam de hoeveelheid

onoplosbaar zetmeel in vergelijking met de totale hoeveelheid zetmeel-

soorten (onoplosbare en oplosbare) toe van 77,4 pot. tot 91,8 pet.

(in 24 uren).
Toch meent lindet nog een derde omstandigheid op het spoor

te zijn gekomen, waardoor het binnenste van het brood bij het

staan kruimig wordt. Het onoplosbaar gebleven zetmeel zwelt met

water op (sterk ziet men dit, wanneer de waschvrouw er stijfset-

pap van kookt). De hoeveelheid water, die bij dat opzwellen door

het zetmeel opgenomen wordt, kan zeer ongelijk zijn ; uit daarvoor

gedane proeven bleek aan lindet
, dat, wanneer het onoplosbaar

zetmeel in versch brood zooveel water kan opnemen, dat de pap

6,7 maal de ruimte inneemt die het zetmeel in rauwen toestand

zou innemen, de ruimte van dat opgezwollen zetmeel na 24 uren

kan verminderen tot de helft van de ruimte, die het eerst vulde,

/oo werken verschillende oorzaken samen om aan brood den eigen-
aardigen reuk, den smaak en het voorkomen van versch brood te

ontnemen.

Maar wat is zulk oudbakken brood, dat hoogstens 2 a 3 dagen
geleden uit den oven kwam, in vergelijking met brood, dat eeuwen

geleden gebakken werd?

Onlangs werd in een vergadering van de Académie des Sciences
_

te

Parijs door l. lindeï de aandacht op zulk brood gevestigd, brood

uit Pompeji, brood uit egyptische graven, brood uit paalwoningen.

Hetgeen van bet brood uit Pompeji overbleef is een poreuze

soort van kool, die even als cokes eene aanmerkelijke hoeveelheid

stikstof bevat (2,6 pet. a 2,8 pet.). De aard der bepaalde stikstof-

verbindingen (geen ammoniumzouten, geen aminen, wèl gelijkend
op cyaan verbindingen) wijst op eene vorming door verhitting, niet.

door de langdurige inwerking van een vochtige omgeving, zooals

berthelot indertijd waarschijnlijk vond voor graankorrels uit de

onder vulkanische asch begraven stad. Van zetmeel en van cellulose

18 goen spoor overgebleven ; wel bevat het verkoolde brood nog een

weinig humusachtige stoffen, waaruit bij verhitting wat azijnzuur

ontstaat, zooals dampen van houtazijn bij verkoling van hout ont-

staan; ook was het bewijs voorhanden, dat de bakker te Pompeji
zout in zijn deeg had gedaan, daar het scheikundig onderzoek van

het verkoolde brood de aanwezigheid van keukenzout aantoonde,
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Dat niets voor namaak beveiligd is, bleek ook in dit geval. Door

verwarming tot 350
0

a 400 0

van brood in eene van lucbt afgesloten

ruimte
i slaagde lindet er in, eene verkoolde massa te verkrijgen,

die hetzelfde poreuze voorkomen en een evengroot gehalte aan stik-

stofverbindingen vertoonde als het uit Porapeji afkomstige gebak.

Het brood afkomstig uit paalwoningen, die door brand vernield

zijn, vond lindet sterk gelijkend op het zooeven genoemde. Hij

onderzocht brood uit het bronstijdperk en uit het meer van Neuf-

chiltel en vond hiervan een verkoold overblijfsel, dat 2,46 pet.

stikstof bevatte ; rondom was het door plantaardigen afval ingesloten.

Minder sterk verkoold en geelrood van kleur, rijker aan stikstof

(4,69 pet.) vond hij oud brood uit het meer van Bourget en even-

eens uit het bronstijdperk afkomstig; hierin waren overblijfselen van

de gerstekorrels (gedeelten van de buitenste zaadhuid en zetraeel-

korreltjes) duidelijk te zien.

Daarentegen was brood, dat in de egyptische graven neergelegd

was tot voeding van de dooden, zeer weinig veranderd. In sommige

graven vond men gerezen en in andere graven ongerezen brood. De

bijbelsche geschiedenis had reeds lang geleerd, dat gist in Egypte

bekend was. Lindet heeft de beschikking gehad over twee monsters

ongerezen brood; het viel hem gemakkelijk daarin de overblijfselen

van den vruchtwand, de zaadhuid, cellen uit het kiemwit, wortel-

haartjes van gerstekorrels te ontdekken. Gerstenbrood kan geen ge-

rezen deeg geven ,
daar de kleefstof of het gluten van deze korrels

eene andere samenstelling heeft dan dat van tarwemeel en niet

elastisch is. De hoeveelheid kleefstof en de hoeveelheid zetmeel,

welke het deeg van dit brood bevatte, kunnen als de normale hoe-

veelheden van die stolfen worden beschouwd.

Lindet vond in de twee door hem onderzochte monsters 11,25 pet.

en 11,44 pet. stikstof houdende bestanddeelen (1,80 pet. en 1,83 pet.

stikstof) en 68,p pet. en 65,2 pet. zetmeel. Zooals gewoonlijk in

gebakken brood is het zetmeel op twee manieren verschillend van

rauw zetmeel; een gedeelte is omgezet in oplosbaar zetmeel en dex-

trine (20,4 pet.), terwijl het overige gedeelte bijna geheel uit op-

gezwollen zetmeel bestaat; slechts enkele zetraeelkorrels vindt men

in ongeschonden toestand. Daar het brood een weinig gebrand is

(dit blijkt uit de zuurheid van het deeg), is de hoeveelheid zetmeel,

die in oplosbare stoffen overgegaan is, hier iets grooter dan gewoon-

lijk in het brood het geval is. De hoeveelheid asch, die bij een der
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broeden na verbranding overbleef, bedroeg 4,5 pet.; chloriden kwamen

hierin voor, maar ook salpeter, waaraan het in Egypte gebruikte
zout rijk was, kon er bij bet qualitatief onderzoek in worden aan-

getoond.

De laatste schotel, die door lindet voorgezet werd, en waarop

oppervlakkig gezien een steen lag in plaats van brood, was ontleend

aan voorwerpen uit romeinschen tijd, die in 1856 opgegraven waren

te Aoste (Augustum) in bet departement van de Isme. Daar werd o. a.

een stuk brood gevonden, dat de grootte had van een vierde ge-

deelte van een plat, rond brood met eene middellijn van 30 a 40 e.M.

Enkele zetmeelkorrels (volgens het mikroskopisch onderzoek waar-

schijnlijk tarwemeel) waren nog aanwezig; overigens was het een

stuk zandsteen; door het water, waardoor het gruis der steenen

aangespoeld was, zijn het opgeioste en opgezwollen zetmeel en de

kleefstof van het tarwemeel geheel aangetast en verdwenen; alleen

de zetmeelkorrels, die na het bakken in gaven toestand overgebleven

waren, bleven op hunne plaats en werden geheel ingesloten door

het verweerde graniet, dat langzamerhand den zandsteen vormde.


