
Al sinds mensenheugenis
bestaan er allerlei gefermen-
teerde sojaproducten, varië-

rend van sojasaus en miso tot tempé.
Een van de populairste producten in
China is sufu, een soort sojakaas die
tegenwoordig overal ter wereld in
Chinese winkels verkrijgbaar is. Sufu
is smaakvol en heeft een smeerbare
en romige consistentie. Het wordt
geconsumeerd als appetizer of bijge-
recht. De jaarlijkse productie ligt
rond de 300.000 ton.

Sufu wordt gemaakt via ‘solid state
fermentation’ (vastestoffermentatie)
waarbij tofu (blokjes soja-eiwitco-
agulaat) worden ‘beschimmeld’ tot
pehtze. De starterschimmelcultures
die worden gebruikt zijn Actinomu-
cor, Mucor of Rhizopus. De pehtze
wordt gezout en vervolgens gerijpt in
een opgiet met verschillende karak-
teristieke ingrediënten, zoals gefer-
menteerde rijst (angkak), alcoholi-
sche drank, zout, suiker en specerij-
en. De ingrediënten bepalen de kleur
van de sufu: rood, wit of grijs.
Afhankelijk van het gekozen produc-
tieproces ontstaat schimmel gefer-
menteerde, natuurlijk gefermenteer-
de, bacterieel gefermenteerde of
enzymatisch gerijpte sufu. Traditio-
neel duurde de bereiding van sufu
meer dan zes maanden, maar de
moderne sufuproductie op industrië-
le schaal neemt zo’n twee à drie
maanden in beslag.

Kwaliteit en veiligheid
Han, die eind januari promoveerde
aan Wageningen Universiteit, deed in
eerste instantie een studie naar de
veiligheid en kwaliteit van sufu
afkomstig uit diverse Chinese provin-
cies. De concentraties zout (NaCl),
ethanol, sucrose en fructose varieer-
den tussen respectievelijk 6,2%,
0,5%, 0% en 0% tot 14,8%, 6,3%,

6,2% en 4,8%. Met het oog op micro-
biële veiligheid van het voedsel
bepaalde Han het vóórkomen van
mesofiele aerobe bacteriën, bacterië-
le endosporen, halotolerante bacte-
riën, melkzuurbacteriën, gisten en
schimmels bij verschillende soorten
sufu en bij verschillende zoutgehal-
tes. Ook onderzocht hij hoeveel Ente-
robacteriën en hoeveel van de ziekte-
verwekkende Bacillus cereus, Clostridi-
um perfringens, Staphylococcus aureus en
Listeria monocytogenes aanwezig waren
in het product.

De promovendus trof in de meeste
monsters veel (> 105 kve/gram)
mesofiele aeorobe bacteriën aan, in
het bijzonder Gram-positieve bacte-
riën. Een zelfde aantal bacteriële
endosporen werd gevonden, maar
deze zijn niet metabolisch actief in
sufu. In een paar monsters van witte
sufu trof de onderzoeker een groot
aantal melkzuurbacteriën aan, waar-
schijnlijk Lactobacillus caseï (105 en 107

kve/gram). Enigszins zorgwekkend
was de detectie van B. cereus, en C. per-
fringens in een aantal monsters. S.
aureus werd niet waargenomen, maar
wel het Staphylococcus enterotoxine A,
dat afkomstig is van deze toxigene
bacterie. Schimmels, enterobacteriën
en L. moocytogenes waren niet in het
eindproduct aanwezig.

De hoge microbiële besmettings-
graad duidt volgens Han op het
gebruik van besmette tofu en dres-
sings en een gebrek aan hygiëne tij-
dens de productie. Hij pleit dan ook
voor het gebruik van verse tofu, dres-
sings met lage microbiële activiteit
en hygiënische werkomstandighe-
den. Als richtlijn voor een veilige

*Ir. L.S. de Jong is freelance
journalist en adviseur bij
Schuttelaar & Partners, lde-
jong@schuttelaar.nl.

13vmt • 28 februari 2003 • nr 5

sufuproductie stelt hij een periodieke
monstername voor waarbij de aantal-
len enterobacteriën, B. cereus, C. per-
fringens en S. aureus niet boven de 103

kve/g mogen uitkomen. 

Verkorten rijpingsproces
De Chinese promovendus heeft ook
gekeken naar de invloed van natri-
umchloride in dressings op de tex-
tuur van de sufu en op de afbraak van
eiwitten en vetten. Traditioneel wor-
den hoge zoutconcentraties (12 tot
14% w/w) gebruikt , maar die rem-
men de rijping en vergroten de hard-
heid en elasticiteit van het product.
Daarentegen neemt de plakkerigheid
van het product af bij een hoog zout-
gehalte. Zoutconcentraties van 8%
kunnen de rijping terugbrengen tot
40 dagen, maar zoutconcentraties
beneden de 6% zullen leiden tot
bederf. Een goede rijping wordt ver-
der gekenmerkt door het vrijkomen
van vrije aminozuren en vetzuren in
de sufu. Het aminozuurpatroon in
gerijpte rode en witte sufu was prak-
tisch gelijk, met een meerderheid aan
leucine, asparaginezuur, alanine,
fenylalanine en lysine. Grijze sufu
werd gedomineerd door leucine, ala-
nine, isoleucine, valine en fenylana-
line. 

Sojamelk, tofu en sufu zijn in grote
delen van Azië even belangrijk als
koemelk en kaas in de westerse
wereld. Sufu is behalve een belangrij-
ke eiwitbron, en daardoor een goede
vleesvervanger, ook een bron voor
calcium. Verdere innovatie in smaak,
geur en kwaliteit kunnen de popula-
riteit van sufu wereldwijd doen toe-
nemen, aldus Han. ■
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