
Resultaten
In totaal zijn er 71 recepten getest. Hieronder staan 

afbeeldingen van de meest geschikte (40 & 57) en 

een paar minder geschikte (24 & 31) recepten.  Er is 

berekend dat het percentage koolhydraten (KH) van 

de nieuwe receptuur lager ligt dan van de bekende 

crackers. Zo bevat de Melba toast 77%KH, 

Knäckebröd 63%KH, Mini-crackers 69%KH en 

Cracotte 78%KH.

Inleiding 
Top is een bedrijf dat werkt aan innovatieve machines 

die voedingsmiddelen efficiënter kunnen produceren. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan innovatieve 

producten. Voor de groep lag de opdracht klaar om 

een zetmeel- en glutenvrije cracker te ontwikkelen. 

Deze cracker moet voldoen aan dezelfde eisen voor 

krokantheid en smaak als bestaande crackers op de 

markt. Het doel van deze opdracht was dus: het 

ontwikkelen van een receptuur voor een zetmeel- en 

glutenvrije cracker. De afgelopen maanden is er veel 

geëxperimenteerd in de keuken om de juiste 

recepturen te verkrijgen.

Methode
Proefopzet: De proefopzet is gebaseerd op de 

basisreceptuur van bestaande crackers. Hierin zijn tijdens 

het hele proces veranderingen aangebracht om een 

geschikt recept samen te stellen.

Aw- waarde bepaling: Met deze methode kon iets gezegd 

worden over de microbiële houdbaarheid van de nieuw 

ontworpen crackers. De Aw-waarde is van een aantal verse 

en oude (1 week oud) crackers bepaald.

Texture-analyzer: Met de driepuntsbuigtest zijn van alle 

receptuur de breekkracht, broosheid en taaiheid bepaald. 

Voornamelijk breekkracht en broosheid werden indicatief 

gemeten voor het vaststellen van de juiste krokantheid. Voor 

het bepalen van de fysische houdbaarheid werd de 

broosheid en taaiheid vergeleken van verse en 2 weken 

oude crackers.

Sensorische test: De meest geschikte receptuur (40 & 57) is 

door het projectpanel sensorisch beoordeeld op krokantheid

met de R-index-test. Ook zijn er op lijnschalen 

beoordelingen gegeven voor zoute smaak en droog 

mondgevoel.

Uitdaging: De grootste uitdaging lag bij het vinden van 

ingrediënten die aan de criteria van het onderzoek voldeden 

(zetmeel & glutenvrij). Vooral het evenaren van de smaak en 

krokantheid van referenties was niet altijd eenvoudig. Ook 

werd het gedrag van het deeg beïnvloed waardoor het 

lastiger werd om te bewerken. Hiervoor zijn creatieve 

oplossingen bedacht.

Conclusie & aanbevelingen
Recept 40 en 57 zijn getest als meest geschikte recepturen 

voor zetmeel- en glutenvrije crackers wat betreft de eisen 

voor krokantheid en smaak.

Top wordt aanbevolen om nog verder met andere 

ingrediënten in het receptuur te gaan testen. Er zijn nog 

meerdere ingrediënten mogelijk om de gewenste resultaten 

te bereiken. Deze zijn vanwege de beschikbaarheid en tijd 

niet meer in het onderzoek meegenomen.
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Recept 40: Knapperig & 

neutrale smaak: 

Percentage koolhydraten: 

2,55% 

Recept 24: Taai & deeg 

was niet goed te vormen. 

Percentage koolhydraten: 

2,25%  

Recept 57: Luchtige textuur 

& knapperig. Percentage 

koolhydraten: 2,25% 

Zetmeel- en glutenvrije crackers
Voor een moderne doelgroep

Recept 31: Onregelmatige 

kleur, erg broos, 

knapperig & zout. 

Percentage koolhydraten: 

2,19% 


