




En daar is geen Speld tussen te krijgen



Graansoorten

Andere oude graansoorten: 

TEFF, Kamut, Millet, Emmer, Eenkoorn, Durum, Quinoa, Amarant 
etc.







Spelt
vs 

Tarwe





3 verschillende betekenissen voor het woord “Tarwe”

Er bestaat heel veel verwarring rondom de naam Tarwe. Er wordt namelijk drie 
verschillende betekenissen gegeven aan het woord “Tarwe”

• In de Wetenschap wordt met Tarwe de familie van de Tarwe bedoelt “Triticum”. 
Onder deze familie vallen ook de rassen: Eenkoorn, Duram, Kamut, Spelt etc.

• In de meelindustrie en bakkerijbranche wordt met Tarwe, Broodtarwe bedoelt. 
Dit is een familielid van de Triticum. 

• In de volksmond wordt met Tarwe juist bruinbrood mee bedoelt. De bakker 
werkt alleen maar met Tarwe.

Bron; WUR te Wageningen en UM te Maastricht



Spelt (per 100 gram)

• 12,7 gr Eiwitten

• 69,3 gr Koolhydraten

• 3,6 gr Vet

• 1,75 % Mineralen

• 13,9 gr Voedingsvezels

• 3    mg Natrium 

Tarwe (per 100 gram)

• 11 gr Eiwitten

• 62 gr Koolhydraten

• 2 gr Vet

• 1.5 % Mineralen

• 11 gr Voedingsvezels

• 5 mg Natrium 



Triticum aestivum, broodtarwe
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De verschillende gluteneiwitten

!Uniek voor broodtarwe!
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Wie of wat is 

“Kollenberger” Spelt project?

Het eerste professionele Speltproject van Nederland



A. Zaaien voor de winter.

B. Start groei Maart

C. Stengels worden sterker in Mei

D. De Speltaar komt te voorschijn Juni.

E. Eind Juli begin Augustus is de oogst.

Zo telen de Kollenberger Speltelers hun graan!





























Verschillen tussen Spelt en Tarwe

• De opbrengst per hectare is van Spelt de helft minder dan bij de Tarwe.

• Spelt heeft een natuurlijke bescherming door 3 kaften te hebben rondom de 
korrel. Tarwe heeft 1 kaft.

• Beter bestand tegen invloeden van buiten af.

• Doordat de Speltkorrel drie keer is in gekaft blijft hij langer houdbaar. Pas na het 
pellen van de Spelt wordt de houdbaarheid korter.  

• Moeilijker verwerking van Spelt.

• De Speltkorrel is ca 3 x duurder dan de Tarwe korrel. (Eerlijke Prijsstelling)

• Eiwitgehalte / eigenschappen (Hagberg).

• Meer vitamine B1

• In vergelijking tot Tarwe heeft Spelt een hoger gehalte aan essentiële vetzuren



https://www.youtube.com/watch?v=8deQRYQ8Pw0





Spelt: verwarring op 3 niveau’s
Bakkers
• Speltbrood is geen 100 % Speltgraan

Leveranciers: wat leveren zij?
• 100 % Spelt
• Mix met …..
• Gluten
• Tarwe
• Anders
• Welke declaratie?

Telers
• Speltrassen vaak ingekruisd, welke controle?



Samen met het NBC gaan
wij een controlesysteem
opzetten rondom Spelt



Dit is onze toekomst



De drie woorden: 

Passie, Trots en Vakmanschap

Beiden de echte ambacht mensen een 
zeer grote kans voor de toekomst.
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