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Ingrediënt & Product

Het RIVM, TNO en Wageningen UR heb-
ben onderzocht hoe je voedingsmiddelen 
kunt herformuleren zodat ze minder zout 
of vet bevatten en toch goed smaken. 
Daarbij onderzocht TNO de technologi-
sche mogelijkheden, keek Wageningen 
UR naar de consumentenacceptatie en 
berekende het RIVM het effect van min-
der zout op de volksgezondheid. Nu het 
onderzoek bijna is afgerond, organiseren 
de drie partijen samen met Food & Nutri-
tion Delta een aantal workshops om de 
branches te informeren over de bevindin-
gen. De eerste workshop werd gehouden 
voor de bakkerijsector.

Al veel gedaan
Dagvoorzitter Kees de Gooijer, directeur 
van Food & Nutrition Delta, vond het 
logisch om de serie te beginnen met de 
bakkerijsector: “De bakkerijsector is een 
van de koplopers als het om zoutreductie 
gaat. De bakkers hebben het zoutpercen-
tage teruggeschroefd naar 2,0% in 2008 
en 1,8% in 2009. Een groot deel van de 
sector weet al met 1,7% zout een prima 

product te bakken. Tegelijkertijd is de 
sector het aan zijn voorlopersrol verplicht 
om na te gaan of er nog een extra stap is 
te zetten. Als dat zo is, is dat alleen maar 
winst.”

Complexe rol zout 
Om met minder zout hetzelfde brood te 
maken, moet op drie terreinen de wer-
king van zout worden gecompenseerd, 
vertelde Martijn Noort van TNO. Hij ging 
in op de technologische mogelijkheden 
om met minder zout smakelijk brood te 
maken: “Zout geeft niet alleen smaak 
aan brood, het speelt ook een belangrij-
ke rol bij de vorming van het deeg. Daar-
naast heeft zout een conserverende wer-
king.” 
De grootste technologische uitdaging zit 
in de deegvorming. TNO bakte bruin 
brood (60% volkoren/40% bloem en 
broodverbetermiddel) met verschillende 
percentages zout. Noort zag dat deeg 
met 1,44% zout geen problemen ople-
vert. Bij zoutpercentages van 1,15% en 
lager wordt het deeg te plakkerig. Door 
aanpassing van de enzymen in de brood-
verbeteraar was de deegkwaliteit te her-
stellen. Een zoutreductie tot zelfs 0,6% is 
technologisch haalbaar, al zijn er dan wel 
diverse consequenties om op te lossen 
waarbij extra ingrediënten nodig zijn.  
Dat zou het ambachtelijke karakter van 
brood kunnen aantasten.

Smaakperceptie 
Wageningen UR en TNO hebben onder-
zocht hoe de smaakperceptie is te beïn-
vloeden. Noort: “Wij hebben daarbij con-
sumenten brood voorgeschoteld met 
1,8%, 1,25%, 0,87% en 0,6% zout. Ze 

moesten de broden beoordelen op  
‘lekker’ en de smaakattributen ‘zout’ en 
‘mals’. De broden met 0,87% en 0,6% 
zout kregen een aanmerkelijk lagere sco-
re voor ‘lekker’ en ‘zout’ dan de broden 
met 1,25% en 1,8% zout. Voor ‘mals’ leek 
er geen verband te zijn met het zoutper-
centage.” De consumenten kregen ook 
broden te proeven waarbij de smaak 
werd gecompenseerd met kaliumchlori-

Terwijl minister Schippers de industrie het vuur aan de schenen legt om tot een stevige 

zoutreductie te komen, wisten de bakkers de afgelopen jaren het zoutgebruik al flink te beperken. 

Tijdens een workshop van Food & Nutrition Delta, RIVM, TNO en Wageningen UR bleek dat het 

zoutgebruik in brood nog verder is te verlagen. De meeste deelnemende bakkers zagen een 

verdere zoutreductie op termijn als een reële optie.

Minder zout in brood goed
mogelijk

De Stichting Food Micro, VMT en de vakbladen 
Voeding NU en Food Hospitality organiseren op 
1 november een groot congres over zout en 
zoutreductie. Zout wordt daar van alle kanten 
belicht door de nieuwste inzichten te brengen 
op het terrein van voedselveiligheid, product-
formulering, gezondheid, smaak, perceptie en 
communicatie. Als bijzondere locatie voor dit 
congres is Artis gekozen.

www.vmt.nl/zoutQQ

Groot zoutcongres op 1 november

Veel bakkers vinden dat brood een ambachtelijk product 
is en dat ook moet blijven. Kunstmatige toevoegingen 
om de smaak te versterken, moeten dan ook zoveel 
mogelijk worden vermeden.
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de en gistextract. Met deze toevoegingen 
scoorden de broden aanmerkelijk beter.

Consumptie zoutgereduceerd brood
Anke Janssen van Wageningen UR onder-
zocht hoe consumenten reageren op 
brood met minder zout. Gedurende vier 
weken kregen 116 deelnemers een ontbijt 
geserveerd in het Restaurant van de Toe-
komst. De deelnemers konden, verdeeld 
in drie groepen, elke dag gebruikmaken 
van een buffet. Eén groep kreeg elke 
week hetzelfde buffet aangeboden terwijl 
bij de andere twee groepen elke week het 
percentage zout in het brood een stapje 
werd verlaagd zonder de deelnemers 
daarover te informeren. Een van deze 
twee groepen kreeg daarbij brood met 
smaakcompensatie. 
Anke Janssen: “In het restaurant regis-
treerden wij de keuzes van de deelne-
mers en maakten we een schatting van 
de hoeveelheid niet-opgegeten produc-
ten. Zo konden we berekenen hoeveel 
energie en zout ze innamen. Het bleek 
dat de consumptie van brood niet 
afneemt bij een zoutreductie tot 0,87%. 
Wanneer de smaak wordt gecompen-
seerd, blijft de consumptie zelfs gelijk tot 
een reductie van 0,6% zout. Ook nam de 
consumptie van zout broodbeleg niet 
toe.” In week 4 kregen de deelnemers op 
deze manier 0,6 à 0,7 gram minder zout 
binnen.

Kleine stapjes 
Een ander onderzoek werd tijdens de 
lunch uitgevoerd. De reguliere bezoekers 
van het restaurant kregen ongeveer acht 
weken, zonder dat ze het wisten, zoutver-

laagd brood en soep aangeboden. In 
deze periode lag het zoutpercentage van 
het brood op 1,35%. Tijdens het onder-
zoek werd gekeken of deelnemers die 
gewoonlijk brood kochten in het restau-
rant, hun aankoopgedrag veranderden. 
Janssen: “De meeste broodeters bleven 
gewoon brood van het restaurant eten. 
Ook hier liep de zoutinname met 0,6 
gram terug. Zoutreductie in brood in 
kleine stapjes wordt dus door de consu-
ment geaccepteerd. Bij grotere stappen 
werkt smaakcompensatie.”

Effect op volksgezondheid 
Het RIVM heeft berekend welk effect 
zoutreductie op de volksgezondheid 
heeft. Uitgangspunt daarbij, zo vertelde 
Joop van Raaij van het RIVM, zijn de 
gegevens dat volwassen vrouwen gemid-
deld 120 gram brood per dag eten. Man-
nen komen uit op 160 gram. Volwassenen 
krijgen zo via brood ongeveer 23% van 
hun energiebehoefte binnen. Het is ook 
een belangrijke bron van veel nutriënten. 
De Richtlijn Gezonde Voeding raadt aan 
om nog zo’n 90 gram brood extra te eten. 
Tegelijkertijd zorgt de broodconsumptie 
ook voor een hoge zoutinname. Volwas-
sen mannen nemen dagelijks 2 gram 
zout op via brood. Voor vrouwen is dat  
1,4 gram. In totaal consumeren mannen 
10 gram zout per dag en vrouwen 7,5 
gram. Dat ligt ver boven het aanbevolen 
maximum van 6 gram. “Met zoutgeredu-
ceerd brood kan de inname van zout bij 
mannen met 1,0 gram omlaag. Voor vrou-
wen ligt dat op 0,7 gram”, becijferde Van 
Raaij. Kijkend naar de technologisch 
haalbare zoutreductie in alle herformu-

leerbare voedingsmiddelen samen,  
zouden mannen 2,9 gram minder zout 
binnen krijgen en vrouwen 2,2 gram. 
Zout heeft vooral een effect op de bloed-
druk en dus ook op hart- en vaatziekten. 
Via het Chronische Ziektenmodel kwanti-
ficeert het RIVM het effect van minder 
zout op de volksgezondheid. De definitie-
ve uitkomsten zijn er nog niet, maar het 

is wel duidelijk dat minder zout inder-
daad leidt tot minder nieuwe gevallen 
van hart- en vaatziekten, minder sterfge-
vallen en minder verloren levensjaren.

Sector welwillend
De deelnemers van de workshop (bak-
kers, retailers en cateraars) reageerden 
in het algemeen positief ten aanzien van 
een verdere zoutreductie. Daarbij stelden 
veel bakkers wel dat brood een ambach-
telijk product is en dat ook moet blijven. 
Kunstmatige toevoegingen om de smaak 
te versterken, moeten dan ook zoveel 
mogelijk worden vermeden. Daarnaast 
vonden de bakkers het belangrijk dat de 
sector ook in vervolgstappen gezamenlijk 
opereert. Daardoor blijven de onderlinge 
verschillen beperkt en kunnen gezamen-
lijk oplossingen worden ontwikkeld. Ook 
werd een werkbaar tijdspad cruciaal 
genoemd.

Bert van Rees
B. van Rees is zelfstandig communicatieadviseur

‘De grootste technologische 
uitdaging zit in de 
deegvorming’

Tijdens de workshop vertelden Gett 
Smit van Bakkerij Fuite en Wiebe Vis-
ser van sandwichproducent Qizini 
dat zij al brood verkopen met 1,0% 
zout. Visser gaf aan dat de consu-
menten niets merken van het lagere 
zoutpercentage: “En dat is een goed 
teken, want ondanks alle aandacht 
voor gezondheid, blijft smaak toch 
de belangrijkste factor voor de aan-
schaf van voedsel.” Qizini heeft 
inmiddels 6 miljoen sandwiches met 
1,0% zout in het brood verkocht.

1,0% al te koop

Figuur 1. Sensorische beoordeling van zout-
gereduceerd brood. (Bron: TNO en  
Wageningen UR)


