
Ik zag wel dat je naar mijn groente cake! 
Ontwikkeling bewust, gezond en duurzame hartige cake

DE JONGEN HONDEN 
• NMK Esbaco produceert AAA-kwaliteit bakproducten (marsepein, rolfondant, 

bakmixen, decoraties, vullingen, garnering en glazuur) voor de industriële markt 
en thuisbakkers. Binnen het bedrijf NMK Esbaco is er behoefte aan 
assortimentsverbetering of -uitbreiding op het gebied van bewustzijn, 
duurzaamheid en gezondheid. 

• De projectgroep, de jonge honden van NMK Esbaco, bestaande uit vijf Inholland 
studenten, twee derdejaars Clusius studenten en één MBO Wellantcollege
studente, kwamen met het vernieuwende idee om groente in een bakproduct 
te verwerken. Door te experimenteren met groenten in meerdere producten, 
ontstonden de hartige cakemix met groenten en de groentegelblokjes. De 
hartige cakemix met groenten biedt de consument de keuze voor een gezonder 
bakalternatief. Het bereiden van de cake is makkelijk in uitvoering. Men koopt 
de cakemixverpakking met daarin een bakvorm en een zakje met 
groentecakemix. De consument moet alleen nog eieren, zonnebloemolie en 
volle melk toevoegen. De groentegelblokjes kunnen als los product verkocht 
worden. Ook is er een mogelijkheid als versiering over de cake (na het bakken) 
of als toevoeging aan de bakmix.

AANBEVELINGEN

METHODE & TECHNIEKEN
• De projectgroep heeft gewerkt volgens het principe van de Golden Circle. Aan 

de hand van de Golden Circle is als eerst begonnen met een trend- en 
doelgroepanalyse. 
Hieruit zijn trends gekomen
waarop ingespeeld kan worden. 
Er is besloten om niet met 
een bepaalde doelgroep te werken, 
maar iedereen als potentiële afnemer te zien.

• De projectgroep heeft een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is onderzoek 
gedaan naar de functionaliteit van ingrediënten in een cake en de 
bereidingswijze. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, is gewerkt met 
wetenschappelijke bronnen.

• Na verwerking van literatuur,  is er geëxperimenteerd in de vorm van bakken. Bij 
het bakken van de cakes, is altijd een standaard bereidingswijze gehanteerd om 
betrouwbare resultaten te verkrijgen.

• Daarnaast is een standaard receptuur, gebaseerd op de Savoury cake van de 
Hema, telkens aangepast. 
De groentepoeders die gebruikt zijn: biet,
paarse wortel, oranje wortel, spinazie en broccoli. 
Als smaakversterker is gebruik 
gemaakt van de volgende specerijen: 
nootmuskaat, uienpoeder, knoflookpoeder,
basilicum, rozemarijn, Italiaanse kruiden,
Laos, kerriepoeder en cayennepeper
Naast de cakemix zijn groentegelblokjes ontwikkeld.

• Om de mening van de consument te kunnen achterhalen heeft er op 
Hogeschool Inholland te Amsterdam een sensorische test plaats gevonden. Drie 
verschillende groentecakes zijn geproefd; de paarse wortelcake, oranje wortel 
cake en de bietencake. Daarbij hebben ze een online vragenlijst ingevuld, met 
onder andere lijnschalen. 

RESULTATEN
Broccoli cake                   Bieten cake           Oranje wortel cake   Paarse wortel cake
Laos/cayennepeper/      Rozemarijn/          Nootmuskaat            Italiaanse kruiden/
kerriepoeder                    uienpoeder/ uienpoeder

knoflookpoeder knoflookpoeder

Het onderzoek heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd voor NMK Esbaco:

• Perfectioneren en standaardiseren receptuur

• Voedingswaarde laten analyseren 

• Ontwikkelen duurzame en vernieuwde verpakking

• Werken met reststromen voor de groentepoeders

• Benadrukken trends

• Uitbreiden marktonderzoek & sensorisch onderzoek 

#FOODTRENDS 
‘te kort dagelijkse inname groente’

‘te kort inname vezels’

‘te hoge inname van suikers’

‘bewust genieten’

‘voedselverspilling’

Gemaakt door: Breth Bank, Tamara Dekker, Alessandro Marcelis, Frans Ploegaert, Roelfke Schraal, 
Eva Schut, Sanne van Veen en Nicole de Waard.

Bronvermelding en verdere informatie is te vinden in het verslag. 

Hartige groentecake
• Bewustzijn  verschillende opties in het winkelschap en 

zelf de keuze voor een lekkere topping op de hartige groentecake.  
• Gezondheid  groentepoeder, meer vezels, minder verzadigde vetten

en geen toegevoegde suiker in vergelijking tot andere cakes.
• Duurzaamheid  gevriesdroogde groentepoeders zorgen

voor minder verspilling van groentes door de lange houdbaarheid.  

Groentegelblokjes
• Bewustzijn  zelf de keuze maken om het toe te voegen aan de cake of het 

te consumeren als gezonder snoepje. 
• Gezondheid  groente, meer vezels en minder suiker ten opzichte van 

voorgaande recepturen. 
• Duurzaamheid moet onderzocht worden. 

Sensorisch onderzoek 
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