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Product en ontwikkeling
Thema: Vetten

Ook producenten van zandgebak, bis-
cuits, cake, wafels en bladerdeeg- en
korstdeeg zullen de afgesproken verla-
gingen van de gehalten verzadigde en
transvetzuren moeten halen, zoals afge-
sproken in de Task Force Verantwoorde
Vetzuursamenstelling. Dit samenwer-
kingsverband tussen aanbieders en afne-
mers van plantaardige oliën, waarin ook
de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoet-
warenindustrie (VBZ) zitting heeft, zet
zich in voor een betere vetzuursamenstel-
ling van voedingsmiddelen en dus gezon-
dere producten.

Vooral in de aardappelverwerkende
industrie is de laatste jaren veel progres-
sie geboekt. Zo heeft Aviko door de over-
stap op ongehard vet het transvetzuurge-
halte in zijn aardappelproducten in zeven
jaar tijd met 85% laten dalen. In die peri-
ode is het gehalte onverzadigde vetzuren
met 20% gestegen. Cijfers waar de bak-
kerijsector voorlopig slechts van kan dro-
men. Nu nog komt volgens de Voedsel-
consumptiepeiling 2003 19% van de
transvetzuurconsumptie voor rekening
van koek, gebak en biscuit. Er is een
inhaalslag nodig om de vetzuursamen-
stelling op de gewenste niveaus te krij-
gen. Hiervoor heeft de gezondheidsraad
de consumptie van verzadigde en trans-
vetzuren op maximaal 10 respectievelijk
1% van de energie-inname gesteld. 

Winst pakken
Transvetten ontstaan bij het hydrogene-
ren: het verzadigen van de koolstofketen
met waterstof op plekken waar die nog

niet verzadigd is. Door dit ‘harden’ krijgen
de plantaardige oliën een hoger smelt-
punt. Vloeibare vetten worden vast en sta-
bieler. Croissantdeeg kan worden gewalst
en koekjes worden bros en krokant.
Bij gedeeltelijke hydrogenatie ontstaan
transvetzuren: onverzadigde vetzuren
met een andere ruimtelijke configuratie
(zie p. 11) dan de bekende (meervoudig)
onverzadigde vetzuren, waardoor ze dub-

bel verkeerd zijn. Net als verzadigde vet-
ten hebben ze een verhogend effect op
het ongunstige LDL-cholesterol in het
bloed. En daarbij verlagen ze het gunsti-
ge HDL-cholesterol dat zorgt voor de
afvoer van cholesterol. Valérie Kloster-
mann, projectmanager Verborgen vetten
bij het Voedingscentrum: “Op het
moment dat je het aandeel transvetzuren
verlaagt en de som van verzadigd vet en

Transvetzuren aanpakken bij de bron 

Veel banket kan met b

Croissants, maar ook producten als sprits/stroopwafels bevatten veel verborgen vetten
waarvan het transvetzuurgehalte op vetbasis soms boven de 25% ligt.
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Er zijn bakkerijmargarines die
gunstiger scoren in

transvetzuurgehalte

Het verbeteren van de vetzuursamenstelling verloopt moeizaam in de bakkerij- en zoetwarensec-

tor. Vooral banketwaren bevatten nog te veel transvetzuren. Producenten hebben vaak geen weet

van de gezondere en bruikbare alternatieven die beschikbaar zijn. Bovendien hebben wijzigingen

in het vettengebruik zijn weerslag op de receptuur, waardoor bedrijven niet staan te popelen om

over te stappen. Werk aan de winkel voor de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling. 



transvetzuren gelijk blijft, heb je al winst
te pakken. De margarineproducenten
hebben daar een grote slag gemaakt.
Sinds de tweede helft van de negentiger
jaren bevatten margarines en halvarines
voor de consumentenmarkt nog nauwe-
lijks transvetzuren. Qua functionaliteit
lijkt transvet op verzadigd vet, dus die
twee zijn vrij gemakkelijk uit te wisselen.” 

Verschillen in samenstelling
Anders dan margarine voor de consu-
ment bevatten bakkerijmargarines nog
aanzienlijke hoeveelheden transvetzuur.
Ze worden veel gebruikt in het MKB,
waaronder ambachtelijk werkende
bedrijven. Uit het in mei 2005 verschenen
rapport ‘Vetzuursamenstelling van fri-
tuurvetten en bakkerijmargarines in
Nederland’ van de Afdeling Humane Voe-
ding van Wageningen Universiteit blijkt
dat er weinig vooruitgang is geboekt
sinds een peiling in 1996. Gemiddeld
bevat bakkerijmargarine 10 gram trans-
vetzuren, 34 gram verzadigde vetzuren
en 32 gram meervoudig onverzadigde
vetzuren per 100 gram product.
Kijkend naar de som van transvet en ver-
zadigd vet en hun onderlinge verhouding
blijken er grote verschillen te bestaan in
de samenstelling van margarines voor
een bepaalde toepassing. Zo bevat Edel-
valk cakemargarine respectievelijk 24,7
gram verzadigd en 16 gram transvet per
100 gram tegenover 38,9 gram en 1,3
gram voor Romi cakemargarine. De laat-
ste pakt voor dezelfde toepassing dus
gezonder uit. “Er bestaan bakkerijmarga-

rines die gunstiger scoren in transvet-
zuurgehalte. Lang niet alle bedrijven zijn
zich daarvan bewust”, zegt Klostermann
onder verwijzing naar het rapport. Ze
begrijpt dat de bakkerijsector tijd nodig
heeft om recepturen te veranderen. Over-
stappen op vetten met een gunstiger vet-
zuursamenstelling vergt aanpassing van
de receptuur.

Focus op halffabrikaten
Veel kleine bedrijven gebruiken halffabri-
katen en hebben vaak geen weet van de
vetzuursamenstelling. Het Voedingscen-
trum richt zijn focus daarom op de pro-
ducenten van deze halffabrikaten. Dit is
wel zo effectief in deze versnipperde sec-
tor. “Als we ideeën aanreiken aan de pro-
ducenten van halffabrikaten en die ver-
betert de vetsamenstelling, dan hebben
we gelijk de afnemers van deze halffabri-
katen te pakken.”
Tegelijk wil het Voedingscentrum ook de
consument bewuster maken van de vet-
tenproblematiek. Dat moet leiden tot een
complementair effect. “Het idee is dat als
de consument erom vraagt, het bedrijfs-
leven producten gaat brengen met een
betere vetzuursamenstelling. We combi-
neren de pull-strategie, van voorlichting
met onze push-strategie richting
industrie.”
Ook de Vereniging voor de Bakkerij- en
Zoetwarenindustrie (VBZ) en de Neder-
landse Vereniging voor de Bakkerij (NVB),
die de fabrikanten van zoetwaren en bak-
kerijproducten vertegenwoordigen, stel-
len in hun Plan van Aanpak uit oktober
2005 dat er meer moet gebeuren in de
branche. VBZ en NVB zijn positief over de
verlaging van het vetgehalte in de cate-
gorieën korstdeeg en cake, maar conclu-
deren tegelijk dat de vetzuursamenstel-
ling niet wezenlijk is veranderd. Negatief
is hun oordeel over wafelbakkers en
fabrikanten van zandgebak en biscuit-
deeg. In deze producten is de vetzuursa-
menstelling niet verbeterd. Biscuitdeeg-
producten bleken in 2004 zelfs meer ver-
zadigde vetten en transvetten te bevatten
dan in 2003. Aan Boukje van der Pant, die
namens de VBZ de Task Force Verant-
woorde Vetzuursamenstelling vertegen-

woordigt, de vraag hoe haar branche
denkt de situatie te verbeteren. “De sec-
tor is zich bewust ervan bewust dat de
vetzuursamenstelling in de producten
kan worden verbeterd. Een belangrijk
onderdeel van het Plan van Aanpak is dan
ook het collectieve onderzoek naar de
reductie van verzadigd vet dat de moge-
lijkheden in kaart zal brengen. Realiseer
je dat er al veel is gebeurd. Zo is in de
industriële bakkerijsector het transvet-
zuurgehalte wel degelijk gedaald. Maar
vergeet niet dat in koek en banketpro-
ducten de consistentie van het vet
belangrijke functionele eigenschappen
heeft, zowel tijdens de productie als in
het eindproduct. VBZ/NVB zal haar leden
zo actief mogelijk blijven informeren over
het verbeteren van de vetzuursamenstel-
ling in producten.” 
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t beter vet

Vincent Hentzepeter

Door het ‘harden’ krijgen plantaardige oliën
een hoger smeltpunt. Vloeibare vetten wor-
den vast en stabieler. Croissantdeeg kan dan
worden gewalst. Maar bij gedeeltelijk hygro-
generen ontstaan transvetzuren.

Linoleenzuurarme sojaboon
De multinationals in de zoetwarensector lij-
ken de vetzuurproblematiek wat voortvaren-
der aan te pakken. Zo heeft General Biscuits
het gehalte verzadigd vet in de Liga Milk-
Break met 30% omlaag gebracht (zie ook 
p. 17).
Ook ontbijtgranenproducent Kellog’s neemt
een proactieve houding aan. Na consumen-
tenvragen is het bedrijf begonnen met het
verlagen van het aandeel transvetzuren in
zijn producten. Daartoe is een overeenkomst
gesloten met Monsanto over toepassing van
olie uit Vistive low-lin sojabonen. Ze behoren
tot de genetisch gemodificeerde Roundup
Ready-familie en bevatten slechts 3% linol-
eenzuur, terwijl 8% gebruikelijk is. Dit is
gunstig want linoleenzuur is gevoelig voor
oxidatie, waardoor smaakafwijkingen kun-
nen optreden. Het linoleenzuurgehalte van
Low Lin-olie hoeft daarom niet of minder ver-
laagd te worden voor een stabiel product. De
olie kan toe met minder hydrogeneren en
voor sommige toepassingen kan harden
achterwege blijven. Dit betekent minder
transvetzuren in het eindproduct. Omdat nog
maar weinig boeren de linoleenzuurarme
sojabonen verbouwen, loopt Kellog’s wel
tegen mogelijke tekorten in de aanvoer aan.
Daarom zullen vanaf 2007 ook Nutrium low-
lin sojaolie van het samenwerkingsverband
Bunge/DuPont worden gebruikt. De hiervoor
gebruikte boon heeft een vergelijkbare
samenstelling.


