
vmt | 24 september 2010 | nr 216

Marktactueel

Stelling: ‘De consument vindt zoutarme 
producten niet lekker’

Vele voedingsmiddelenbedrijven zijn actief bezig om het 
zout in hun producten te verlagen. Sommige doen dat door 
een aparte zoutarme lijn naast hun reguliere (zoutrijke) pro-
duct te introduceren. Maar is dat wel de juiste weg?

a)  Eens. Als consumenten een product met zout kunnen kie-
zen zullen ze dat doen.

b)  Oneens. Consumenten zijn niet geïnteresseerd in de voe-
dingswaarde van producten.

c)  Anders. Consumenten moeten beter worden voorgelicht 
over de gevaren van zout.

d)  ...

Professor Gerjan Navis, internist-nefroloog en hoogleraar 
experimentele nefrologie in het UMCG, kiest voor d. “De 
zoutrijke lijn dient te worden vervangen door zoutarme 
producten, samen met goede voorlichting over de gezond-
heidseffecten van minder zout eten. “De gevolgen van 
te veel zout eten, zijn subtiel, maar beslist niet goed voor 
de gezondheid”, aldus Navis. “Iemand die aanleg heeft 
voor een hoge bloeddruk of hart- of nierproblemen loopt 
hierdoor aanzienlijke risico’s. Voor de gevolgen van een 
overvloedige zoutinname daadwerkelijk merkbaar worden 
kunnen behoorlijk wat jaren verstrijken, omdat hart- en nier-
schade nu eenmaal ziektes van de oudere leeftijd zijn.” 

Beleidsadviseur Henry Uitslag, van de Consumentenbond 
reageert als volgt: “Volgens ons is de beste weg én betere 
etikettering én goede voorlichting over zout, maar boven-
al stapsgewijze verlaging door alle fabrikanten tegelijk. 
Zoutrijke producten zijn overbodig. Er liggen ontzettend veel 
producten in de supermarkt met onnodig toegevoegd zout, 
allerlei vleeswaren bijvoorbeeld. Fabrikanten kunnen makke-
lijk zout in producten verlagen, er zitten enorme verschillen 
in zoutgehalte tussen soortgelijke producten van verschil-
lende fabrikanten. Uit alle peilingen blijkt dat consumenten 
minder zout willen eten en het is wetenschappelijk bewezen 
dat ze vanzelf wennen aan de minder zoute smaak. Mensen 
die écht heel weinig zout mogen hebben kunnen baat heb-
ben bij een aparte nóg zoutarmere productlijn, maar de 
meeste producten zijn gewoon onnodig zout.” 

De reageerders via de website kiezen voornamelijk voor 
voorlichting.

Stelling

Zoutreductie en smaakvolle 
ketchup?
Eind augustus kwam het Nederlandse Africantaste 
met ketchup met 80% minder natrium. Concurrent 
Heinz ontwikkelde zijn eigen minder zoute alter-
natief, maar “doet geen concessies aan smaak of 
textuur”.
Het dilemma bij zoutreductie blijft toch om een pro-
duct nog smaakvol te houden, ondanks het lagere 
gehalte aan smaakversterkende ingrediënten. 
De Alljoy Gourmet Ketchup van Africantaste is 
ketchup met van nature minder natrium; 215,3 mil-
ligram natrium per 100 gram product. Het bevat daarnaast geen 
kunstmatige toevoegingen. Gangbare vergelijkbare ketchups 
bevatten volgens opgave van het Voedingscentrum 1190 milligram 
natrium per 100 gram product. 
Heinz heeft een ketchup met minder suiker en minder zout op de 
markt gebracht in 2008, Heinz Tomato Ketchup Balanz. Balanz 
bevat 0,8 gram natrium per 100 milliliter product. 
De vraag is of de smaak behouden blijft bij deze ketchup bij een 
natriumreductie van 80%. 
•	 www.africantaste.nl 

www.heinz.nl

Allergenentest
RIKILT komt met een test die 
snel en efficiënt twaalf aller-
genen tegelijkertijd meet in 
voeding. De methode maakt 
gebruik van micro-arrays van 
verschillende antilichamen op 
het oppervlak van een sensor-
chip. Zo kunnen meerdere stof-
fen tegelijkertijd aangetoond 
worden zonder gebruik te 
maken van labels.
De test van RIKILT kan twaalf 
allergenen gelijktijdig opsporen 
in chocolade en koek. 
•	www.rikilt.wur.nl

Het zijn allemaal mar-
ketingpraatjes. Laatst 
sprak ik iemand uit de 
voedingsmiddelensector, 
die zei dat er in 95% van 
de gevallen sprake is van 
misleiding.”
Bart van Opzeeland van 
Foodwatch in het Finan-
cieele Dagblad, 7 septem-
ber 2010

Misleiding

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl
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