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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

Bestaande voedingsmiddelen zijn zoda-
nig te herformuleren dat het teveel aan 
‘ongezonde’ stoffen wordt verwijderd of 
verminderd en de gezondere voedings-
componenten behouden blijven. Zo is 
gezondheidswinst te boeken, zonder 
dat de consument het voedingspatroon 
wijzigt. Dat leidt tot minder ziekten en 
verbetering van de volksgezondheid. 
Vandaar dat de overheid via de ministe-
ries van VWS, LNV en EZ opdracht gaf aan 

respectievelijk het RIVM, Wageningen UR 
en TNO om in een zogeheten paraplupro-
ject deze herformulering nader te onder-
zoeken (zie kader samenwerking).

Herformuleren
Herformuleren is het aanpassen van 
voedingsmiddelen met behoud van de 
eigen karakteristieken. Dat betekent dat 
textuur, structuur, geur en smaak min 
of meer hetzelfde blijven. Om te komen 

tot herformulering is een aantal vragen 
van belang: welke producten of product-
groepen lenen zich hier goed voor, in 
welke mate zijn deze het beste te her-
formuleren, hoe reageren consumenten 
hierop en hoe groot is het te verwachten 
gezondheidsvoordeel? Voor de goede 
orde, het gaat niet om het verrijken van 
voedsel met gezondheidsbevorderende 
toevoegingen.
De grootste winst wordt bereikt door het 
herformuleren van basisproducten zoals 
brood, zuivel, vlees, vetten, oliën en dran-
ken. Het is de echter de vraag voor welke 
voedingsmiddelen herformulering moge-
lijk is en voor welke voedingsstoffen. Het 
kan ook zijn dat er aanvullende verande-
ringen in het voedingspatroon nodig zijn 
om gezondheidswinst te boeken.

Aanpassing complex
In de praktijk blijken er nogal wat haken 
en ogen te zitten aan het herformuleren 

Hoe maak je een voedingsmiddel dat minder zout, suiker of 

vet bevat, maar nog net zo lekker smaakt als het origineel? 

Wageningen UR, het RIVM en TNO zoeken gezamenlijk 

naar mogelijkheden om bestaande voedselproducten te 

herformuleren. Voor de industrie een uitdaging, voor de 

consument een goede keuze en voor de volksgezondheid winst.

Groot onderzoek naar herformulering

Nieuwe receptuur: nu nog 
gezonder 

De productherformu-
lering richt zich op met 
name zout, verzadigde 
vetzuren, suiker en 
transvetzuren, omdat 
deze geassocieerd 
worden met chronische 
ziekten.
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van voedingsmiddelen. Er zijn immers 
technologische, microbiologische en 
sensorische aspecten bij betrokken en 
ook de Warenwet stelt bepaalde eisen. 
Brood is in dat opzicht illustratief. 
Brood draagt voor ongeveer 25% bij 
aan de dagelijkse zoutinneming en is 
daarmee een belangrijke bron voor het 
totale zoutgebruik. Verlaging van het 
zoutgehalte in brood heeft echter direct 
invloed op de verwerkbaarheid, struc-
tuur, textuur, geur- en smaakbeleving. 
Vermindering van de zoutconcentratie 
veroorzaakt slapper en plakkeriger 
deeg. Verlaging van het zoutgehalte 
heeft zo een negatieve invloed op de 
productkwaliteit, terwijl de kostprijs 
toeneemt. Dit voorbeeld laat zien dat 
een aanpassing van de receptuur die 
een gezonder eindproduct oplevert, 
direct een aantal beperkingen geeft 
waardoor het gezonde product wel-
licht letterlijk en figuurlijk niet in de 
smaak valt bij de consument. Voor 
de voedingsmiddelenindustrie houdt 
herformulering dus een zeker risico in 
wanneer niet tot in de eindfase is uitge-
zocht of het ‘gezondere’ product wordt 
geaccepteerd.

Opdracht overheid
De overheid wil graag bij de consument 
een gezonder voedingspatroon bereiken 
door bij te dragen aan bewuster gedrag 
bij de keuze van voedingsmiddelen. Een 
tweede component aan het gezondere 
voedingspatroon ziet de overheid in het 
aanbieden van gezondere producten 
door de voedingsmiddelenindustrie. Het 
parapluproject moet strategische kennis 
genereren over hoe het bedrijfsleven het 
best tot een gezonder productaanbod 

kan komen. Het past in de uitwerking 
van de in 2008 verschenen kabinetsnota 
Gezonde Voeding, van begin tot eind, met als 
uitgangspunt ‘de gezonde keuze ook de 
makkelijke keuze te maken’.

Zoutreductie 
De productherformulering richt zich 
op zout, verzadigde vetzuren, suiker en 
transvetzuren omdat deze stoffen worden 
geassocieerd met chronische ziekten en 
dus met ziektelast. Uit praktische over-
wegingen heeft het onderzoek zich tot nu 
toe vooral toegespitst op zoutbeperking 
en in mindere mate op vetzuursamen-
stelling. Later zullen ook andere stoffen, 
zoals suiker, aandacht krijgen.
Omdat herformuleren een complex 
proces is, was de expertise van drie 
partijen nodig: TNO, Wageningen UR 
en het RIVM. TNO brengt de technolo-
gische randvoorwaarden en haalbare 
herformulering van belangrijke product-
categorieën in kaart. Bij brood heeft 
dit inmiddels geresulteerd in geherfor-
muleerde broden met een zoutreductie 
van 67%. Voor vleeswaren startte TNO 
met de ontwikkeling van een voorspel-
lend model om de microbiële risico’s als 
gevolg van zoutverlaging in te schatten. 
Daarnaast werkt TNO binnen het para-
pluproject aan een snelle screenings-
methode om de uitgroei van ziekte- en 
bederfveroorzakende micro-organismen 
te meten. 

Consumentenacceptatie
Voor de consumentenacceptatie tekent 
Wageningen UR. Onderzoek gebeurt 
in het Restaurant van de Toekomst van 
Wageningen UR, waarbij het eetgedrag 
van bezoekers wordt gevolgd. Consu-

menten krijgen hier geherformuleerde 
producten aangeboden. Harde conclu-
sies zijn nog niet voorhanden, maar het 
lijkt er op dat zoutverlaagd brood een 
effectieve methode kan zijn om de dage-
lijkse zoutinneming te beperken.
De derde partner in het onderzoek, het 
RIVM, gebruikt de resultaten van TNO 
en Wageningen UR om deze te vertalen 
in voedingskundige en gezondheid-
kundige modellen. Via diverse stappen 
is met het door het RIVM ontwikkelde 
Chronische Ziekten Model te berekenen 
welke gezondheidswinst mogelijk is door 
reductie van de zoutinneming.
Het parapluproject evalueert ook de 
vorderingen binnen de Taskforce ‘Zout in 
levensmiddelen’, een in 2007 gelanceerd 
initiatief van de Nederlandse levensmid-
delenindustrie om het zoutgehalte in 
producten te beperken, onder meer door 
herformulering. 

Verwachtingen
Het parapluproject loopt inmiddels twee 
jaar en zal naar verwachting in 2012 
worden afgesloten. De eerste weten-
schappelijk onderbouwde resultaten 
worden vanaf eind dit jaar gepubliceerd 
en komen daarmee beschikbaar voor de 
Nederlandse levensmiddelenindustrie. 
De inzichten zullen handvatten bieden 
om een gezonder productaanbod te 
cre ëren. In combinatie met de door de 
overheid beoogde gedragsverandering 
moet dit leiden tot het uiteindelijke doel: 
een betere volksgezondheid.

Groot onderzoek naar herformulering

Nieuwe receptuur: nu nog 
gezonder 
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Wageningen UR, TNO en het RIVM brengen 
door intensieve samenwerking hun specifieke 
expertise samen in het diepgravende en tevens 
brede onderzoek. De opdrachtgevers, de minis-
teries van LNV, EZ en VWS, zijn nauw betrokken 
bij besprekingen over de voortgang. Jaarlijks 
wordt die voortgang getoetst door een klank-
bordgroep met vertegenwoordigers van Food 
and Nutrition Delta, CBL, FNLI, het productschap 
Margarine, Vetten en Oliën, NBC, het Voedings-
centrum en de direct betrokken instituten.

Samenwerking

Figuur 1. Herformuleren, voor gezondere voeding.
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