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Ingrediënt & Product

Voor de Consumentenbond lijdt het geen 
twijfel dat voedingsmiddelenbedrijven 
falen in hun pogingen de hoeveelheid 
zout in hun producten te verlagen.  

Technische oplossingen
De Consumentenbond staaft haar 
beschuldiging niet alleen door te verwij-
zen naar diverse eigen en externe onder-
zoeken, zoals het recente RIVM-rapport. 
Ook het gebrek aan vooruitgang bij de 
Task Force Zout, opgericht in 2007 door 
de voedingsindustrie, gebruikt de bond 
als belangrijk argument. De doelstelling 
voor 2010 om een 12% zoutvermindering 
te bereiken in levensmiddelen werd met 
een reductie van 10% niet gehaald.
De afgelopen jaren namen de technische 
mogelijkheden om zout te vervangen in 
voedingsmiddelen toe. Zo kunnen 
smaakversterkers zout vervangen om zo 
de andere smaken in het product te ver-
sterken. Bij een geleidelijke zoutvermin-
dering kan het natrium worden vervan-
gen door andere soorten zout, zoals 
kaliumzout of zoutblends. Er bestaan 
(technische) mogelijkheden om de 
oplosbaarheid van zout te verbeteren, 
zodat het langer is te proeven.
Naast smaak heeft zout ook een rol bij 
het conserveren van voeding en bij het 
vormen van de structuur van producten. 
Ook hier zijn oplossingen voor ontwik-
keld, aldus Theo Verkleij, projectleider 
functionele ingrediënten bij TNO. De 
Food & Nutri tion Delta (FND) publiceer-
de in 2009 het rapport ‘Zout op de kaart’, 
dat producenten een overzicht geeft van 

de huidige en toekomstige mogelijk-
heden om het aandeel zout in voedings-
middelen aanmerkelijk te verlagen. 

Probleem keten
Volgens directeur Kees de Gooijer van 
FND blijf je het probleem van zoutverla-
ging houden, omdat vervanging met 
andere stoffen, zoals aroma’s, aanmerke-
lijk duurder is. Na water en lucht is zout 
inderdaad het goedkoopste ingrediënt, 

beaamt Verkleij. Volgens hem ligt hier 
niet het echte probleem. Voor veel pro-
ductgroepen bestaan goede technische 
oplossingen, maar door slechte afstem-
ming in de keten komen die verbeterde 
producten lang niet allemaal in het 
schap. Vaak liggen ze nog bij de foodbe-
drijven op de plank, aldus Verkleij. Dat 
heeft te maken met de kosten: een pro-
duct met minder zout of zoutvervanger is 
duurder dan een standaard product. 
Inkopers van supermarkten zijn huiverig 
dat de verkopen zullen tegenvallen en 
het product dus niet genoeg oplevert. 
Zeker in deze economisch moeilijke tijd 
houden consumenten de hand op de 
knip. “A-merken gaan heel bewust om 
met zoutreductie. Als om prijsredenen de 
consument niet zo’n product kiest maar 
een private label product met een hoger 
zoutgehalte, dan is het hele effect weg.” 
Fabrikanten dienen ook na te denken hoe 
de consument te benaderen; ‘20% min-

De hoeveelheid zout in voedingsmiddelen houdt de gemoederen 

al vele jaren bezig. Zo nu en dan laait het vuurtje weer hevig op, 
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van de Nederlanders consumeert te veel zout. Mannen krijgen 
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Weer veel te doen rond zoutconsumptie Nederlanders

‘Voedingsindustrie faalt niet, 
de keten faalt’

In sommige voedingsmiddelen zit nog te veel 
zout.
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der zout’ op de verpakking werkt vaak 
niet, meent Verkleij. De consument asso-
cieert dit vaak met minder lekker.
Volgens FND-directeur De Gooijer doet 
Milner het wat dat betreft goed met de 
slogan: minder zout, lekker pittig. “Je 
moet als merk dus goed nadenken over 
je propositie.”

Gelijk speelveld
In veel productgroepen is grote vooruit-
gang geboekt van soms wel tientallen 
procenten, zoals ook blijkt uit gegevens 
van de Task Force Zout, die onlangs de 
nieuwe zoutreductiedoelstellingen voor 
2015 bekendmaakte.
Marianne Geleijnse, wetenschapper van 
Wageningen Universiteit die zich veel 
met zoutreductie bezighoudt, bevestigt 
dat er serieuze stappen zijn gezet. “Maar 
er moet nog een grote slag gemaakt wor-
den door de voedingsindustrie en niet te 
vergeten de horeca en de catering.”
Volgens Ronald Visschers, manager van 
het programma voedselkwaliteit en 
productie van TNO, faalt de hele keten 
in zoutreductie en kan niet alle schuld 
op de industrie worden afgeschoven. 
Immers, ondanks zoutreductie, kunnen 
consumenten nog steeds teveel zout bin-
nenkrijgen door een veranderend eetpa-
troon. De bakkers zijn volgens de TNO’er 
een goed voorbeeld hoe zoutverminde-
ring effectief aan te pakken. Brancheor-

ganisaties NBOV en NVB willen dat alle 
bakkers de hoeveelheid zout per 1 januari 
2013 terugbrengen naar 1,5%. Een verla-
ging dus van 25% ten opzichte van 2008 
toen een brood nog 2% zout bevatte. De 
brancheorganisaties vroegen aan minis-
ter Edith Schippers van Volksgezondheid 
dit in wetgeving vast te leggen. Naar een 
model voor alle partijen in de voedselke-
ten – supermarkten, (ingrediënten)leve-
ranciers, fabrikanten, importeurs en 
overheid, niemand uitgezonderd – wil 
Visschers ook toe. Want uit onderzoek 
van de Consumentenbond bleek bijvoor-
beeld ook dat “kruidenmixen bomvol 
zout zitten”; mixen die ook de voedings-
industrie gebruikt. WUR-wetenschapper 
Geleijnse denkt dat zo’n ketenaanpak 
een eerlijk speelveld creëert, want ook de 
concurrent committeert zich aan zoutver-
mindering. Zo zal de angst onder bedrij-
ven verdwijnen dat de consument hun 
product niet meer koopt. Iedereen streeft 
immers hetzelfde doel van zoutverlaging 
na. Maar: “Niet alleen de consument is 
gewend geraakt aan teveel zout, ook de 
industrie. Productprocessen moeten wor-
den aangepast en dat kost tijd.” 

Wetgeving
Minister Schippers van Volksgezondheid 
dreigde in de Volkskrant met wetgeving 
voor zoutreductie als de fabrikanten niet 
voldoende voortgang maken. Dat zal niet 
helpen, denken Visschers en Verkleij. Een 
groot aantal producten komt immers uit 
andere Europese landen. “Overmatige 
zoutconsumptie vormt in heel Europa 
een probleem. Je moet dit op Europees 
niveau regelen, anders is het effect gerin-
ger. Voor brood geldt een uitzondering 
omdat dit uit eigen land komt.”
De TNO’ers achten de rol van de retail in 
de keten erg belangrijk om verdere zout-
verlaging te bewerkstelligen. Supermark-
ten zouden in kaart kunnen brengen hoe-
veel zout ze per product verkopen. “Dit 
staat in de specificaties. Op die manier 
kun je kijken waar het fout gaat en kan 
hier actie op worden ondernomen”, 
aldus Verkleij.
Supermarktbrancheorganisatie Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) 
zegt dat ze in het Platform Productsa-
menstelling al nauw samenwerkt met de 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
Industrie (FNLI) om producten te herfor-
muleren. Ook wijst het CBL op de gesta-
ge groei van voedingsmiddelen met een 
gezondheidslogo (het Vinkje, red.), waar-
bij er onder andere aandacht is voor de 

hoeveelheid zout in een product. Zout-
verlaging dient geleidelijk te verlopen, 
anders grijpt de consument thuis naar 
het zoutvaatje. Verder dient er meer 
inzicht te komen in het eetgedrag en 
moet worden ingezet op kennisvergro-
ting over zout, aldus het CBL. 

Kennis en bewustzijn zout
Ronald Visschers beaamt dit. Zijn kinde-
ren krijgen op school veel meer uren ver-
keersles dan voedingsleer. Veel Neder-
landers zijn zich nauwelijks bewust van 
de hoeveelheid zout in producten. 
Op het etiket is dit met verschillende 
benamingen als natriumchloride, natri-
um en keukenzout moeilijk terug te vin-
den. Welke consument weet nu dat je om 
het natriumgehalte te berekenen het 
zoutgehalte moet vermenigvuldigen met 
0,4?, vraagt de TNO-er zich af.
Visschers ziet voor de (neutrale) overheid 
een rol weggelegd om de bewustwording 
onder consumenten te vergroten dat te 
veel zout slecht voor de gezondheid is. 

FND is samen met TNO en Wageningen 
Universiteit een clusterproject gestart, 
waarbij ketenpartijen en kennisinstellin-
gen samen gaan werken aan zoutreductie 
in voedingsmiddelen. Zal dit project met 
inmiddels acht aanmeldingen resultaat 
opleveren? Het is lang stil. De Gooijer 
vervolgens lachend: “De animo voor het 
project is goed.” Er zijn nu al meer aan-
meldingen dan twee jaar geleden tijdens 
de Food & Nutrition Delta Day toen De 
Gooijer het initiatief aankondigde. 

Weer veel te doen rond zoutconsumptie Nederlanders

‘Voedingsindustrie faalt niet, 
de keten faalt’

Maurice de Jong

‘A-merken gaan heel bewust 
om met zoutreductie’

Bekijk de nieuw zoutreductiedoel-
stellingen van de Task Force Zout 
voor de periode 2010-2015 op de 
website van de FNLI: www.fnli.nl

Doelstellingen 2010-2015
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