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Ingrediënten
Reportage

Begin dit jaar introduceerde

UnieKaas, naar eigen zeggen,

een spectaculair alternatief

voor 48+-kaas: Zonnezuivel.

Zonnezuivel bevat niet alleen

minder vet, maar ook minder

dierlijke vetten. UnieKaas ver-

ving een derde daarvan door

zonnebloemolie. Zonnezuivel

verwierf hiermee het predikaat

‘voorkeursproduct voor kaas

en kaasproducten’ van het

Voedingscentrum en werd

genomineerd voor de Jaarprijs

Goede Voeding. Op 30 novem-

ber wordt de winnaar bekend

gemaakt.

“Zonnezuivel mag dan volgens de Land-
bouwkwaliteitswet geen kaas heten, het
ziet er wel zo uit en het smaakt ook zo”,
aldus Harry Sikkema, marketingmanager
UnieKaas. “Daar hebben we ook bewust
voor gekozen, want het moet een

‘gezond’ alternatief zijn voor kaas. Maar
goed laten we bij het begin beginnen.”
Van huis uit is UnieKaas de grootste pro-
ducent van Goudse kaas. In de loop der
jaren zijn daar niet alleen nieuwe verpak-
kingsconcepten, maar ook nieuwe pro-
ducten bijgekomen. Productontwikkeling
binnen UnieKaas kent eigenlijk drie rich-
tingen: verpakkingen (zoals hersluitbare
verpakkingen), gemak (zoals kaas & dip
en het kaasfondueconcept) en nieuwe
kaasproducten (zoals Zonnezuivel).

Zonnezuivel van UnieKaas

‘Iets nieuws voor kaasaan

Aan de introductie van Zonnezuivel is een heel traject van proeven en keuren vooraf gegaan.

Fo
to

’s
: W

im
 v

an
 H

of

Als je je door de
Landbouwkwaliteitswet laat
beperken, kom je nooit
tot een innovatie
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Light-trend
“Jaren geleden, toen de light-trend
opkwam en men gezonder en bewuster
ging eten, hebben we Miland 20+ geïn-
troduceerd”, gaat Sikkema verder. Vol-
gens Sikkema is dat een lekkere ‘slanke’
kaas waarbij tijdens de bereiding een
speciaal zuursel wordt toegevoegd. Hier-
door smaakt de kaas even vol en romig
als de 48+-variant. Sikkema: “Toch wil-
den we daarin nog een stap verder gaan
en de verzadigde vetten vervangen en de

smaak en textuur verbeteren. ‘Slanke’
kazen zijn weliswaar minder vet, maar
qua smaak en structuur staan ze helaas
vaak ver van de echte Goudse 48+-kaas
af.”
Op mijn vraag of deze volgende stap was
ingegeven door de spotjes die het Voe-
dingscentrum vorig jaar op radio en tv
uitzond over het feit dat kaas te veel vet
bevat, wordt resoluut ‘nee’ geantwoord.
“Mede naar aanleiding van eigen markt-
onderzoek waren we hier zelf al mee
bezig. De spotjes waren voor ons wel
aanleiding om eens met het Voedings-
centrum rond de tafel te gaan en hen
onze plannen voor te leggen. Gedurende
de rest van het ontwikkelingstraject is het
Voedingscentrum als goede sparring
partner opgetreden. Zij hebben bepaald
of Zonnezuivel voldoet aan de richtlijnen
Goede Voeding en uiteindelijk konden
we zelfs zo ver gaan dat het als voor-

keursproduct voor kaas en kaasproduc-
ten door het Voedingscentrum is aange-
merkt.” Vooral het lage energie- en ver-
zadigdvetgehalte lag daaraan ten grond-
slag.

Verlaagd vetpercentage
Het verlagen van het vetpercentage van
een kaas kan door verzadigde vetten uit
de kaas te halen. “Daarmee haal je ook
de smaak en textuur uit de kaas, dus
moeten de verzadigde vetten door iets
worden vervangen”, aldus Theo Knöps,
manager R&D en Quality assurance.
“Deze vervanging hebben wij gevonden
in zonnebloemolie. Zonnebloemolie is
neutraal van smaak en geeft een zachtere
ofwel smedigere textuur. Voordeel hier-
van is dat je weer meer zuivelsmaak
waarneemt en dus een betere kaassmaak
krijgt. Bij  het marktonderzoek waren er
zelfs consumenten die dachten dat kaas
altijd al zonnebloemolie bevatte. Men
vond het dus eigenlijk wel heel natuurlijk
dat het er in zit.”

Zonnebloemolie als ingrediënt
Van nature is zonnebloemolie rijk aan
onverzadigde vetzuren en bevat geen of
nauwelijks verzadigde vetzuren. Tijdens
het productieproces van Zonnezuivel
wordt de zonnebloemolie aan de melk
toegevoegd. Aan de samenstelling van
het product wordt verder niets veranderd
doordat UnieKaas een techniek heeft
ontwikkeld waarbij de olie wordt gebon-
den aan de melk. “Het is dus puur een
technologische stap die we maken en er
is geen sprake van een chemische of
andere toevoeging die we hebben
bedacht”, benadrukt Knöps nogmaals.
De olie heeft geen invloed op de struc-
tuur van Zonnezuivel, en deze is dus
exact hetzelfde als van 48+-kaas. Zonne-
bloemolie heeft in tegenstelling tot olijf-
olie bovendien geen overheersende
smaak. ”Zonnezuivel behoudt een kaas-

smaak zoals je gewend bent”, aldus de
R&D-manager.

Ontwikkeltraject
Het hele ontwikkeltraject van Zonnezui-
vel heeft ongeveer anderhalf tot twee jaar
in beslag genomen. UnieKaas heeft dit,
naast de samenwerking met het Voe-
dingscentrum, geheel in eigen beheer
uitgevoerd.
Dit keer initieerde de marketingafdeling
de productontwikkeling met een duidelij-
ke briefing richting de afdeling product-
ontwikkeling. Het verdere productont-
wikkelingstraject is in goede samenwer-
king tussen de verschillende afdelingen
verlopen. “Dat is eigenlijk bij ons altijd
wel het geval”, vertelt Knöps. “Vanaf het
prototype van een product keur je het
met elkaar. Daarbij is niet alleen de mar-
keting- en productontwikkelingsafdeling
betrokken, maar ook de productieafde-

ling. Voor Zonnezuivel is bijvoorbeeld het
productieproces aangepast. Een dergelij-
ke innovatie verzin je niet zomaar, daar
heb je in een vroeg stadium de technolo-
gen en technische mensen bij nodig.”

Markt
Zonnezuivel is vanaf april in de diverse
winkels te koop. “Uit een onlangs gehou-
den marktonderzoek blijkt dat de pro-
beerders van de Zonnezuivel dit product
ook blijven kopen. Ze zijn er heel tevre-
den over. Via onze website hebben de
consument om zijn mening gevraagd en
een respons van meer dan 25% gescoord.
Dat zegt toch al heel wat”, meldt Sikke-
ma trots. “We doen ook allerlei acties
zodat er voldoende ‘lawaai’ om het pro-
duct is en blijft. Als je weet dat de totale
kaasmarkt met 3% toeneemt en de
‘gezondere’ producten met 10% dan zegt
dat volgens mij al genoeg.”

Ank Louwes

nbidder’

Het segment van ‘vitale’ kazen groeit
met 10% tegen 3% voor de totale

kaasmarkt

Zonnezuivel is een natuurgerijpt product op
basis van melk en zonnebloemolie.

Zonnezuivel in het kort 
Samenstelling per 100 gram
Zonnezuivel 30+-kaas Goudse kaas 48+

(jong belegen)
Linolzuur 3,8 g 0,2 g 0,3 g
Meervoudig 34,0 g 0,5 g 0,8 g
onverzadigde vetzuren
Vet 30 g 30 g 48 g
Verzadigd vet 9,3 g 11,0 g 18,9 g
Calorieën 280 kcal 280 kcal 376 kcal
Cholesterol 39,1 mg 53,3 mg 98,2 mg
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