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Ingrediënt & Product 
Thema: Zero met smaak

De vleesindustrie zoekt naar oplossingen 
om het zoutgehalte in vleesproducten 
te verlagen. Net als andere productca-
tegorieën, zoals brood en snacks, zijn 
vleesproducten een bron van zout voor 
consumenten. 
Brenntag, leverancier van ingrediënten 
aan de voedingsmiddelenindustrie, orga-
niseerde een studiedag over vlees waarbij 
ze de aanwezige producenten van vlees-
waren informeerde over mogelijkheden 
om in te spelen op trends als zout- en 
vetreductie en clean label. Productont-
wikkelaars van diverse grote en kleine 
vleesverwerkende bedrijven konden pro-
ducten met de alternatieve ingrediënten 
gelijk proeven in de proefkeuken van de 
HAS Den Bosch. 

Functies zout in vlees
De gezondheidsrisico’s van een te hoge 
zoutinname zijn inmiddels tot de meeste 
mensen doorgedrongen. Ongeveer 75% 
van de zoutinname van consumenten 
komt door toegevoegd zout aan levens-
middelen door de industrie. De vleessec-
tor is verantwoordelijk voor 15% hiervan. 
Behalve smaak heeft zout meerdere 
functies. In verwerkte vleesproducten 
zijn textuur (eiwitbinding) en conserve-
ring (verlaging van de wateractiviteit) 
de belangrijkste functies naast smaak. 
Daarom is zoutverlaging een lastige om 
een op een te vervangen.
Alternatieven met kalium hebben vaak 

een negatief effect op de smaak. Veel 
wordt gedaan met umami-achtige zout-
vervangers. Deze hartige smaak versterkt 
andere smaken waardoor de behoefte 
aan zout vermindert (zie VMT 12, 2010 
voor een uitgebreid artikel over umami).

Minder zout via fermentatieproducten
Joost de Mooij van Brenntag presen-
teerde een zoutvervanger (PuraQ Arome 
NA4) van melkzuurproducent Purac. 
Deze vloeistof wordt via fermentatie ver-
kregen en bevat onder andere melkzuur. 

Minder E-nummers in 

producten zoals worst en ham, 

een clean label, is een actueel 

thema voor de vleesindustrie. 

Een andere belangrijke 

trend, gezondheid, kan dat 

tegenwerken met name bij 

vetreductie. 
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Trends clean label en vetarm 
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Foto’s: Brenntag

De vleesindustrie zoekt naar oplossingen om het zoutgehalte in vleesproducten te verlagen.
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De niet gezuiverde vloeistof is een fer-
mentatieproduct zoals yoghurt en droge 
worst, vertelt De Mooij. “Het product kan 
worden gelabeld als natuurlijk aroma.” 
Normaal bevat vlees gemiddeld 18 gram 
zout per kilogram vlees. Een reductie van 
de gewenste 33% zou het zoutgehalte in 
vlees verlagen tot 12 gram per kilogram 
vlees. Dit noemt De Mooij de basissmaak. 
Een fabrikant heeft dan de mogelijkheid 
om wat NA4 toe te voegen: een specifieke 
smaak zoals rund, kip of vis en eventueel 
nog gistextract met een hoog nucleoti-
degehalte om hetzelfde smaakprofiel te 
bereiken als het oorspronkelijke product. 

Minder zout via gistextracten
Glutaminezuur en nucleotides zorgen 
voor respectievelijk een hartige smaak 
en smaakversterking. In vlees kunnen ze 
zorgen voor zoutreductie, MSG-vervan-
ging of het maskeren van off-notes. DSM 
heeft twee producten op de markt, Gistex 
en Maxarome, waarmee vleesproducen-
ten de smaak van zoutarme producten 
kunnen verbeteren. Monosodiumglu-
tamaat (MSG of E 621) is een relatief 
goedkope smaakstof, maar er kleeft een 
negatief imago aan.
Tijdens de proeverij, waarbij een stan-
daard vleesworst werd vergeleken met 
een worst met 33% minder zout, maar 
wel met Maxarome, Gistex en PuraQ 
Arome NA4, haalden de ervaren product-
ontwikkelaars in het groepje van onder-
getekende de zoutarme worst tijdens een 
blinde proeverij er uit. De worst had een 
wat vlakkere smaak, vonden ze. Maar de 
smaak op zich was wel goed. De rauwe 
ham met 40% minder zout werd goed 
gewaardeerd door aanwezige bedrijven. 
Tijdens een rondvraag langs enkele deel-
nemers bleken sommigen zich ook over 
de prijs zorgen te maken. Alleen binnen 
het bioschap zou de consument bereid 
zijn om een hogere prijs te betalen, maar 
dat blijft een kleine markt, ondanks de 
groei van de afgelopen jaren. “Het is een 
balans tussen smaak en prijs”, beaamt 
Willem van Dam, business manager life 
sciences bij Brenntag. Hij vult aan dat 
veel bedrijven geen problemen hebben 
met de hogere prijs van ingrediënten 
zoutreductie.

Clean label
Met snijbietensappoeder (Swiss chard) 
en culturen hoeven producenten van 
vleeswaren geen nitriet (E 250) meer toe 
te voegen om de kleur roze te houden. 
Het poeder dient dan als nitraatbron. 

Voor gekookte ham, worstjes en rauw 
gefermenteerde worst is dit een oplos-
sing. Door het poeder te combineren met 
een starterculture, bijvoorbeeld CS-300 
van Chr. Hansen, is het mogelijk om 
een natuurlijke kleuring te krijgen. De 
culture zet nitraat om in nitriet tijdens 
het rijpingsproces, waardoor een betere 
doorkleuring ontstaat. 
Voor gefermenteerde worsten heeft Chr. 
Hansen ook specifieke startercultures 
met melkzuurbacteriën in het pakket. 
De lage pH (< 5,3) heeft als voordeel dat 
andere bacteriën niet meer uitgroeien. 
Daarnaast verliest de worst makkelijker 
vocht door het isoelektrisch punt bij 
een pH van 4,7. Producenten van droge 
worstsoorten kunnen volgens Brenntag 
de fermentatietijd tot 50% verkorten. 
Sommige melkzuurbacteriën geven de 
droge worst een zurige smaak en andere 
een milde smaak.
Tijdens de proefsessie blijken er duidelijke 
verschillen te ontstaan; een gedeelte van 
de groep vond de zure smaak van de worst 
erg lekker. De rest van de groep gaf daar-
entegen de voorkeur aan de milde salami. 
De startercultures zijn te gebruiken voor 
verschillende vleesproducten. In bacon 
kan het aan de pekel worden toegevoegd, 
bij gefermenteerde worsten aan het 
gemalen vlees en bij kant-en-klare pro-
ducten zoals gekookte ham, kan het op de 
gesneden plakjes worden gesproeid voor 
de verpakkingsstap. Het remt de groei 
van bacteriën zoals melkzuurbacteriën, 
Staphilococcus aureus en bederfveroorza-
kende bacteriën. Deze produceren water-
stofperoxide, dat zorgt voor ranzigheid 
van het vet en kleurafwijkingen. 

Minder vet
Met gemodificeerde cellulosevezels is het 
mogelijk om afhankelijk van het product 
tot 35% minder vet toe te voegen, stelt 
De Mooij. Methylcellulose is in tegenstel-
ling tot cellulose wel oplosbaar in water. 
Brenntag presenteerde de methocel-
vezels van Dow Wolff Cellulosics. Ze 
vormen een gel onder warme condities. 
Hierdoor heeft een vetarme worst die 

warm wordt gemaakt nog steeds genoeg 
stevigheid. Het ingrediënt stabiliseert 
emulsies wat een gewenste eigenschap 
is bij vetarme producten. Een bijkomend 
voordeel is dat de vezel werkzaam is in 
een grote pH-range (2-11) en daarmee 
geschikt is voor verschillende typen 
producten. Afhankelijk van de gewenste 
stevigheid zijn verschillende vormen van 
methylcellulose beschikbaar. Het nadeel 
van het gebruik van Methocel is dat het 
een E-nummer heeft, E 464. Dat is niet 
bevorderlijk voor de wens van fabrikan-
ten om een clean label. Van Dam beaamt 
dit. “E-nummervrij is mogelijk, vetarm is 
mogelijk, goedkoop ook, maar niet alle 
drie tegelijk.”
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Dionne Irving

Proefsesie in keuken Has Den Bosch.

‘MSG is relatief goedkoop, 
maar heeft een negatief imago’
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