
vmt |8 mei 2009 | nr 10 21

Product & Ontwikkeling

Zout (natriumchloride) heeft verschil-
lende functies in voedingsmiddelen. Het 
zorgt voor houdbaarheid, bijvoorbeeld in 
vleesproducten, en voor structuur in een 
product als brood. Belangrijkste functie is 
evenwel smaak en daar draait het vooral 
om in de productgroepen waar Unilever 
sterk in is. 

Zout waarnemen
De Brits-Nederlandse multinational heeft 
voor de afzonderlijke productgroepen 
doelstellingen geformuleerd voor het zout-

gehalte (zie tabel). “Om die doelstellingen 
te realiseren is meer inzicht nodig in hoe 
de mens zout waarneemt”, vertelt Johan-
neke Busch die bij Unilever R&D Vlaardin-
gen bij dit onderzoek is betrokken.
Zout is een van de vijf basissmaken. 
Receptoren op het oppervlak van de tong 
nemen zout waar. Er is geen specifiek 
gebied op de tong voor de zoute smaak. 
De waarneming door de receptoren 
activeert gebieden in de hersenen. Daar 
bevindt zich ook het zogenoemde natri-
umkanaal. Een open stand van dit kanaal 
leidt tot het waarnemen van een zoute 
smaak.

Zoutreceptor stimuleren
De kennis van de wijze waarop zout wordt 
waargenomen, resulteert binnen Unilever 
in verschillende onderzoeksrichtingen om 
het zoutgehalte te verlagen zonder dat het 
product flauw gaat smaken.
Unilever kijkt naar het optimaal stimule-
ren van de zoutreceptor door zout op een 
‘slimme’ manier in het product te verde-
len. Busch vertelt dat soep zouter smaakt 
als het zout zich bevindt in deeltjes in de 
soep dan wanneer het in het vloeibare 
deel van de soep zit. “Achterliggende ver-
klaring is dat receptoren, ook voor smaak, 
verschillend waarnemen”, aldus de onder-
zoekster.

Wennen, vervangen, versterken
Andere wijzen waarop Unilever een lager 
zoutgehalte wil realiseren zijn:
– Gewenning. Verlagen van het zoutge-

halte in kleine stapjes. Zo is in twee 
jaar een reductie van zo’n 10% haal-
baar.

– Zoutvervangers, vooral kaliumchloride. 
Maar omdat kaliumchloride minder 

zout is dan natriumchloride en bitter 
smaakt, kan het slechts maximaal 25% 
van het (reguliere) zout vervangen.

– Zoutversterkers. Hierbij gaat het om 
natuurlijke ingrediënten die het zout-
kanaal gevoeliger maken (zorgen dat 
het ‘langer open staat’). Unilever scant 
daartoe nu met geavanceerde tech-
nieken ongeveer 10.000 componenten 
per dag op zoek naar de optimale 
zoutversterker. De verwachting is dat 
het binnen drie tot vijf jaar lukt om het 
zoutgehalte door gebruik van zoutver-
sterkers met 50% te verminderen.

Interactie en combinatie
De laatste benadering die Unilever in het 
kader van zoutverlaging onderzoekt is de 
interactie tussen de zintuigen. Busch licht 
toe: “Zout blijkt een algehele smaakver-
sterker te zijn. Door extra aroma/geur aan 
het product toe te voegen, is vermindering 
van de hoeveelheid zout te compenseren. 
Hiermee kan zout circa 20% worden gere-
duceerd.”
Vanzelfsprekend staan de verschillende 
onderzoeksrichtingen niet los van elkaar. 
Een combinatie van de diverse aanpakken 
zal uiteindelijk moeten leiden tot even 
smakelijke, maar veel minder zoute Unile-
ver-producten.

Unilever verlaagt de hoeveelheid zout in vrijwel alle 22.000 

producten en wel zodanig dat voor eind 2010 een dagelijkse 

zoutinname van 6 gram per persoon wordt bereikt en in 2015 

zelfs 5 gram. Nu is dat nog 9 gram. Veel onderzoek is nodig om 

met minder zout toch een goed smakend product te maken.

Minder zout met 
behoud van smaak

Carina Grijspaardt-Vink

Tabel  Zoutgehalten (in mg zout per 
100 g product) in Unilever-producten
Productcategorie einde 2010  2015 

Soepen 360 265

Maaltijdsauzen 540 340

Tafelsauzen en dressings 1080 800

Margarines/halvarines 720 470

– Gewenning 
– Zoutvervangers 
– Optimaal stimuleren zoutreceptor 
– Zoutversterkers
– Interactie zintuigen

Strategieën zoutreductie
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De Dynataste is een geavanceerd apparaat dat Unilever 
gebruikt bij het onderzoek naar zoutreductie. Oplos-
singen met verschillende zoutconcentraties worden in en 
meetcyclus aangeboden en de (getrainde) analist noteert 
de zoutwaarneming. 

Het zoutgehalte van Cup a Soup is in de afgelopen jaren 
met 6% teruggebracht en wordt nog verder verlaagd.
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