
Acrylamide
in de (banket)bakkerij

Acrylamide is een stof die door de Wereldgezondheidsorganisatie 
als “mogelijk kankerverwekkend” wordt beschouwd.

Er is een risico voor de consument 
en het is essentieel dat de consument 

enkel veilige producten krijgt voorgeschoteld. 
Als bakker of banketbakker is er een rol weggelegd voor jou!

Acrylamide?! 
In welke omstandigheden ?

     
Bij een temperatuur hoger 
dan 120°C en in een droge 

omgeving m  weinig water/
een laag vochtgehalte

   (bijvoorbeeld de oven,  de 
broodroo� er, de  � iteuse,...)

Acrylamide?! Wanneer ?

       Bij h  bakken, door de bruinkleuring, wat ook de “Maillardreactie” wordt genoemd

In welke omstandigheden ?

omgeving m  weinig water/

   (bijvoorbeeld de oven,  de 
broodroo� er, de  � iteuse,...)
   (bijvoorbeeld de oven,  de 
broodroo� er, de  � iteuse,...)
   (bijvoorbeeld de oven,  de 

Acrylamide?! 

In welke producten?

Voeding m  een hoog 

suikergehalte 

(die rijk is aan koolhydraten. 

Bijvoorbeeld: brood)



Waarom spreken we over acrylamide in de (banket)bakkerij?

De vorming van acrylamide is voornamelijk gelinkt aan de temperatuur, de bakduur en het 

baktype. Brood en andere banketbakkerswaren hebben een hoog suikergehalte en worden 

gebakken in de oven bij een laag vochtgehalte :  dit zijn de gedroomde omstandigheden voor 

acrylamide! Des te langer de bakduur van een bakkerijproduct en des te hoger de temperatuur, 

des te meer acrylamide er wordt gevormd. De korst wordt bruin of zelfs zwart en dit doet 

acrylamide ontstaan. Vermijd dus dat je broden of banketbakkerswaren maakt met een te 

donkere korst !

Ik ben (banket)bakker... ik heb dus een verantwoordelijkheid !

Bakkers en banketbakkers zijn verplicht om zodanig te werk te gaan dat ze het 

acrylamidegehalte in hun producten laag houden. Dit kan door:

- de gistingsduur te verlengen *;

- het vochtgehalte van het deeg te optimaliseren *;

- de temperatuur van de oven te verlagen en de baktijd te verlengen *;

- de producten te bakken tot een heldere eindkleur wordt verkregen,

vermijd daarbij overmatige bruinkleuring van de korst;

- sandwiches te roosteren tot een optimale kleur wordt verkregen;

- een document met richtsnoeren over de optimale combinatie van “korstkleur vs. 

acrylamidegehalten” te a�  cheren in de ruimten voor het personeel dat de producten bereidt 

(indien beschikbaar);

- de bakinstructies na te leven voor brood en voorverpakte banketbakkerswaren die nog 

moeten worden afgebakken.

Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

*  Toe te passen in de mate van het mogelijke en wanneer dat verenigbaar is met het productieproces 
en de eisen inzake hygiëne (vermijden van microbiologische problemen)


