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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

De gemiddelde inname via voeding door 
de Nederlandse consument ligt op 9 
gram zout per dag. Dit komt overeen met 
ongeveer 3,6 gram natrium. De gezond
heidsraad heeft aangegeven dat dit moet 
worden teruggebracht tot maximaal 
6 gram zout, dit is ongeveer 2,4 gram 
natrium per dag. Verreweg de grootste 
bijdrage van het natrium komt van indus
trieel bewerkte en bereide levensmidde
len (figuur 1).
Natrium kan afkomstig zijn van zout 
(natriumchloride), maar er zijn ook 
andere additieven die natrium bevatten. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven 
van ingrediënten die natrium bevatten, 
met daarbij het aandeel natrium in mg 
per gram. Veel van deze ingrediënten 
hebben een kaliumvariant. Vervanging 

van het natriumzout door het kalium
zout is in een aantal gevallen zeer goed 
uitvoerbaar. Daarbij kan echter wel de 
houdbaarheidstermijn veranderen en bij 
een grotere hoeveelheid kalium kan ook 
smaakverandering optreden.

Processing en productkwaliteit
De drie belangrijke functies van natrium in 
levensmiddelen zijn samengevat in figuur 
2. Natrium is van invloed op de proces
sing en productkwaliteit, op de smaak en 
daarmee consumentenperceptie en op 
de houdbaarheid en dus veiligheid. Bij 
sterke verlaging van het natriumgehalte 
van levensmiddelen moet de invloed op al 
deze functies zorgvuldig worden bekeken. 
TNO onderzoekt de mogelijkheden en 
problemen die zich hierbij voordoen.

De technologische functie van het 
na trium bij de bereiding varieert bij 
verschillende levensmiddelen. In brood 
heeft natrium een grote invloed op de 
vorming van het eiwitnetwerk (gluten). 
Dit wordt in aanwezigheid van natrium 
sterker en minder uitrekbaar. Het toege
voegde natrium verlengt de deegontwik
kelingstijd. Resultaat is dat het brood
deeg minder plakkerig is en er een goede 
broodtextuur en broodvolume ontstaat.
Bij vleesbereidingen en vleessnacks 
laat het natriumchloride de zoutoplos
bare spiereiwitten actine en myosine in 
oplossing komen. Daarmee wordt de 
watervasthoudende en emulgerende 
capaciteit van de eiwitten verhoogd en 
de producten zijn stabieler. Het gebruik 
van fosfaten bij de bereiding zorgt 

Veelal wordt gesproken over zoutverlaging, maar in feite gaat het om verlaging van het natri

umgehalte. Vervanging van natrium is mogelijk door de verschillende ingrediënten die natrium 

bevatten in kaart te brengen en hun functionaliteit door andere, niet natrium bevattende addi

tieven over te laten nemen. Producten herformuleren uitsluitend gericht op smaak, perceptie 

en productkwaliteit volstaat niet, er moeten ook houdbaarheids en veiligheidsaspecten worden 

meegenomen. 

Natriumverlaging beïnvloedt 
houdbaarheid en veiligheid

Figuur 1. Zoutinname in Europa verdeeld naar de bron.

Gemiddeld: 11 gram zout/dag
– 0,6 gram thuis bereiding
– 0,7 gram tafelzout
– 1,3 gram van nature aanwezig
– 8,5 gram verwerkt levensmiddelen

Doel: 6 gram zout/dag
– 0,3 gram thuis bereiding
– 0,3 gram tafelzout
– 1,3 gram van nature aanwezig
– 3,1 gram verwerkt levensmiddelen
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Natrium wordt door ons lichaam gemakkelijk 
geabsorbeerd en reguleert als opgelost ele-
ment het osmotische evenwicht in de lichaams-
vloeistof. Door de nauwe begrenzing van de 
natriumconcentratie (135-145 mmol/l) in de 
extracellulaire vloeistoffen speelt het natrium 
een fundamentele rol bij het behouden van het 
fysiologische evenwicht met de intracellulaire 
vloeistoffen in het lichaam. Bij een te hoge 
inname van natrium zal het evenwicht verstoord 
raken, hetgeen bijvoorbeeld tot gevolg kan 
hebben dat de bloeddruk stijgt. Daarnaast beïn-
vloedt natrium in samenwerking met kalium 
de coördinatie van de contractie van spieren en 
geleiding van zenuwprikkels. Het lichaam ver-
liest natrium voornamelijk door urine, zweten 
en de stoelgang, waarbij de nieren een regule-
rende rol spelen.

Functie natrium in lichaam
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voor een synergetisch effect. Tijdens de 
kaasbereiding beïnvloedt de natriumcon
centratie de afbraak van αcaseïne door 
inwerking op eiwitafbrekende enzymen. 
Daarnaast heeft natrium, evenals de 
pH, een grote invloed op de hydratatie 
van caseïne. De waterbindingscapaciteit 
in de matrix wordt beïnvloed, met als 
gevolg synerese, vorming van textuur en 
beïnvloeding van smelteigenschappen.
Bij soepen en sauzen is de belangrijkste 
functie van natrium de smaakbijdrage 
aan het product. Textuur en houdbaar
heidsaspect zijn hier minder van belang.

Smaak en perceptie
De functie van natrium in relatie tot de 
smaak van een product komt via zoge
naamde ionkanalen tot stand. Omdat 
alleen natrium via het specifieke epitheel 

in het natriumkanaal de prikkel over
brengt, is er geen vervanger. ‘Zoutver
sterkers’ zijn dan ook een mogelijk ant
woord op behoud van smaak bij vermin
dering van het natriumgehalte of natrium 
moet op een andere, geconcentreerde of 
gemoduleerde wijze worden aangeboden 
aan het natriumkanaal. Van welk zout 
of ingrediënt het natrium afkomstig is, 
heeft voor de waarneming van de smaak
receptor geen invloed, wel is belangrijk 
dat het natrium beschikbaar is als ion. 

Houdbaarheid en veiligheid
Diverse intrinsieke en extrinsieke facto
ren en de aanwezige microflora bepalen 
de microbiologische houdbaarheid van 
levensmiddelen. In producten met een 
hoog vochtgehalte is de wateractiviteit 
(aw) vaak de cruciale factor voor de bepa

ling van de houdbaarheid. De awwaarde 
is een maat voor de beschikbaarheid van 
vrij water voor microorganismen. 
De aw waarde van een product is niet 
evenredig aan het zoutgehalte in het pro
duct, maar dient omgerekend te worden 
naar het zoutgehalte in de waterfase van 
het product. Verlaging van het natrium
gehalte bij een gelijkblijvende hoeveel
heid vrij water zal daarmee een verhoging 
van de aw waarde veroorzaken. 
Vervanging van het natrium door een ion 
met een ander molecuulgewicht geeft 
óók een verandering van de awwaarde. 
Heeft het alternatieve ion voor natrium 
een hogere atoommassa, dan zal de aw
verlaging minder zijn. Dit verschil kan, 
afhankelijk van de hoeveelheid natrium 
die wordt vervangen, substantieel zijn 
en daarmee bestaat het risico dat de 
voormalige houdbaarheid met het geher
formuleerde product niet meer wordt 
gehaald. In tabel 2 is vermeld in welke 
mate natriumchloride moet worden ver
vangen door andere zouten om eenzelfde 
awwaarde te bereiken.

Vooraf doorrekenen
De effecten van wijzigingen in het natri
umgehalte op houdbaarheid zijn vooraf 
te berekenen met simulatiemodellen, 
zowel voor bederfveroorzakende als 
pathogene microorganismen. Daarmee 
is er vanuit het oogpunt van veiligheid 
geen belemmering meer om bij pro
ducten een substantiële verlaging in 
natrium gehalte door te voeren.
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Tabel 1. Ingrediënten met hun aandeel natrium per gram.

Ingrediënt of functie Scheikundige naam (E-nummer) Aandeel natrium 
(mg) /g

Keukenzout Natriumchloride (geen E-nummer) 393

Rijsmiddelen Natriumbicarbonaat (E 500 (i)) 274

Zuur natriumpyrofosfaat (E 450) 207

Antioxidanten Natriumascorbaat (E 301) 116

trinatriumcitraat (E 331) 267

Stabilisatoren Natriumdiwaterstof orthofosfaat (E 339) 166

dinatriumwaterstof difosfaat (E 450a (i)) 207

trinatriumwaterstof difosfaat (E 450a (ii)) 283

Conserveermiddelen Natriumnitriet (E 250) 343

Natriumbenzoaat (E 211) 159

Natriumpropionaat (E 281) 239

Natriumnitraat (E 251) 282

Smaakversterker Natriumglutaminaat (E 621) 135

Zuurteregelaar Natriumlactaat (E 325) 205

Verdikkingsmiddel Natriumalginaat (E 401) 116 
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Tabel 2. Overzicht van mogelijke zout- (natrium)
vervangers met hun effect op aw-waarde.

Ingrediënt of additief Formule Benodigde hoeveelheid 

om 1% NaCl te vervangen 

en de aw waarde te 

behouden

Natriumchloride NaCl 1,0

Kaliumchloride KCl 1,3

Calciumchloride CaCl2 1,3

Ammoniumchloride NH4Cl 0,9

Magnesiumchloride MgCl2 1,1

Kaliumsulfaat K2SO4 2,0

Magnesiumsulfaat MgSO4 2,0

Kaliumacetaat CH3COOK 1,7

Kaliumlactaat C3H5O3K 2,2

Glucose C6H12O6 6,2
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