Maashorst
Spelt
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De Echte Bakker

De Echte Bakker

Spelt (Triticum spelta)
Spelt (Triticum spelta) is een eenjarige
plant uit de grassenfamilie (Poaceae)
uit het geslacht Tarwe (Triticum).

Spelt wordt beschouwd als een
primitieve tarwesoort. Het is een
graansoort die reeds vóór 7000 v.Chr.
verbouwd werd en afkomstig is uit de
Vruchtbare Sikkel, gelegen hoofdzakelijk
in Mesopotamië (een gebied in het
Midden-Oosten, gelegen tussen de
rivieren, Eufraat en de Tigris, dat
(delen van) het huidige Egypte, Israël,
Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië,
Irak, Iran en Turkije omvat).

Dorsclub de Stofvreters

Dorsclub de Stofvreters verbouwt sinds
een aantal jaren spelt, onder andere in
samenwerking met Landschapsbeheer
Oss.
De akkers, gelegen op de Maashorst
worden in het najaar in gereedheid
gebracht voor het zaaien van spelt.
Spelt is een wintergraan, dat betekent
dat het voor de winter moet kiemen
in de grond en in het voorjaar weer
zal doorgroeien. Het heeft een koude
overwinteringsperiode nodig om
voldoende nieuwe vrucht te kunnen
zetten. Hier voorafgaande wordt het

land enkele keren mechanisch bewerkt
om onkruid tegen te gaan. Begin
oktober gaat de ploeg de grond in om
de bovenlaag netjes los te maken.
Vervolgens wordt het zaaibed gemaakt
en kan het spelt gezaaid worden.

Zaaien

Zaaien is een onhandig karwei, de
korrels zijn ongepeld, dus in hun
natuurlijke grove bast en dit verstopt
met regelmaat de zaaipijpjes van de
machine.
Vanaf eind oktober tot het moment
dat de winter invalt groeit de nieuwe
spelt op de akkers. Vaak is er nadat de
sneeuw is gesmolten weinig meer over
van het nieuwe gewas, maar de kiem
die in de laatste maanden van het jaar
ontstaan is, is zo sterk dat deze weer
uitloopt in het voorjaarszonnetje.
En met wat geluk ontstaat er een sterk
graanveld wat tot de oogst best tegen
een stootje kan.

Oogsten

Spelt oogsten is een geduldig karwei.
Het juiste tijdstip moet bepaald worden
aan de hand van weersomstandigheid
en rijpheid van het gewas, waarbij
vochtpercentage erg belangrijk is.
Een gedeelte van de spelt wordt op
ouderwetse wijze geoogst, bijeen

gebonden tot schoven en krijgt een
droogtijd op het land gezet in een
”Hok” of “stuik”. Daarna worden de
schoven opgeladen en droog weggezet
tot de tijd dat ze met de dorskast
worden gedorst. Een werk waarbij
de graankorrels gescheiden worden
van de rest van de plant. Het stro wat
overblijft is uitermate geschikt voor
landbouwhuisdieren verzorging.

Pellen

Na het oogsten hebben we in tegenstelling tot tarwe en rogge geen gereed
product over. De spelt is namelijk een
“bedekte graansoort”. Spelt is door de
natuur verpakt in een dubbel vlies dat
de werkelijke graankorrel beschermt.
Dit vereist een extra speciale
bewerking om de graankorrel vrij te
maken, het zogenaamde “pellen”. Dit
gebeurt met een speciale pelmachine
waar er maar enkele van zijn in
Nederland.

Reinigen en malen

Hierna wordt de speltkorrel nogmaals
gereinigd. Onkruidzaden en andere
verontreinigingen worden verwijderd
en de spelt is klaar om verwerkt te
worden naar tal van producten, zoals
speltmeel en speltvlokken. De spelt
wordt gemalen door ambachtelijke
molenaars, op authentieke molen-

stenen, waarna het volkoren speltmeel
ongezeefd wordt verwerkt in diverse
soorten speltbrood en speltproducten.

Biologische landbouw

Bij de biologische landbouw is er
belangstelling voor de teelt van spelt,
omdat het weinig bemesting nodig
heeft en een goede resistentie heeft
tegen ziekten. De zogenaamde harde
korrel heeft een hoog gehalte aan
gluten, wat gunstig is bij het bakken
van brood.

Gluten

Vanwege deze gluten is spelt niet
geschikt voor mensen met een
glutenintolerantie. Sommige mensen
met een tarwe- glutenallergie kunnen
speltgluten beter verdragen. De
Benedictijnse abdis Hildegard von
Bingen schreef in de 12e eeuw dat spelt
alles bevat wat de mens nodig heeft
om te leven: “Spelt maakt deugdelijk
bloed, geeft een rein gemoed en de
gave van blijmoedigheid”.

Duurzaamheid

Er is ook kritiek geweest vanuit de
KNAW op de duurzaamheid van spelt
als voedingsgrondstof. Spelt heeft
aanzienlijk meer landbouwgrond
nodig dan moderne tarwesoorten om
dezelfde opbrengst te leveren.

