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Product en ontwikkeling

Te veel zout is slecht voor de gezondheid. Producenten staan onder druk

zoutgehaltes in producten te reduceren. Dat mag natuurlijk niet ten

koste gaan van de smaak. Ingrediëntenleveranciers zijn vergevorderd

met de ontwikkeling van alternatieven, hoewel de ultieme oplossing nog

niet gevonden is.

Een hoge zoutconsumptie is schadelijk
voor de volksgezondheid. Er bestaan geen
echte zoutvervangers om de zoutcon-
sumptie te kunnen verlagen. Zoutreductie
is wel mogelijk dankzij een aantal princi-
pes: vervanging door kaliumchloride, toe-
passen van umami-achtige smaakverster-
kers en nieuwe hartige smaakprofielen.
Door toepassing van deze alternatieven
kan het zoutgehalte van bewerkt voedsel
(zie kader) met 35 tot 50% worden ver-
laagd.

Zout is onvervangbaar
De mens kent vijf smaken: zout, zuur,
zoet, bitter en umami. Zout proeven we

met de smaakcellen, die zich op de tong
bevinden. Met zout wordt meestal natri-
umchloride bedoeld. Het natrium zorgt
voor de smaak. Via een ionkanaal geeft
Na+ een smaakprikkel. De meeste natri-
umkanalen laten alleen natrium door en
geen andere stof. Daarmee is het duide-
lijk dat het moeilijk is zout te vervangen.
De enige methode is de smaakprikkel
versterken.
“Het zoeken is dus niet naar zoutvervan-
gers, maar naar zoutboosters”, zegt
smaakonderzoeker Erwin Tareilus, die
voor Unilever over zout publiceerde. “Be-
ter kunnen we misschien proberen stof-
fen op te sporen die de zoutrespons ver-

sterken, doordat ze er voor zorgen dat er
bij een lage zoutconcentratie toch veel
natrium de smaakcellen instroomt: zoge-
noemde zoutversterkers.”
De natuur kent duizenden zouten. Moge-
lijk zit daar een tussen die dezelfde smaak-
beleving geeft als natriumchloride. Tarei-
lus: “Daarom hebben we de afgelopen
jaren geprobeerd om twee geautomati-
seerde in-vitro-methoden te ontwikkelen
die smaakeffecten van tienduizenden
natuurlijke componenten snel, goedkoop
en betrouwbaar kunnen meten.”
Deze zoektocht is nog volop gaande,
waardoor te verwachten is dat noch Uni-
lever, noch concurrenten op korte ter-

Zoutreductie: een pittig

Zoutwinning op Bonaire door Cargill.
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mijn echte zoutvervangers op de markt
zullen brengen.

Kaliumchloride verlaagt bloeddruk
De natrium/kaliumbalans in onze voe-
ding is een belangrijke factor bij hoge
bloeddruk. Een hogere kaliumconsump-
tie verlaagt de bloeddruk. Kaliumchlori-
de kan voor maximaal een kwart zout ver-
vangen. Meer is niet mogelijk omdat het
product een onplezierige, wat bittere,
metallische bijsmaak geeft. Het gebruik

van kaliumchloride is allereerst een alter-
natief voor tafelzout, maar ook voor
industriële toepassingen.
Pansalt is een goed voorbeeld van een
natriumarm en kaliumrijk zout. Het be-
staat uit natriumchloride (57%), kalium-
chloride (28%), magnesiumsulfaat (12%)
en lysinehydrochloride (2%). Het is al
lang op de markt in Scandinavië en
Duitsland, maar nog niet in Nederland.
Volgens de producent levert het door de
unieke samenstelling niets in op smaak.
Finse onderzoekers verklaren dat het
geen schadelijk effect heeft: “De positie-
ve effecten van het van nature aanwezige
magnesium en kalium compenseren
ruim de negatieve effecten van natrium.
Het versterkt zelfs het effect van medicij-
nen tegen hoge bloeddruk.”
Pansalt is toepasbaar in vleesproducten,
vis, snacks, zuivelproducten, bakkerij-
producten en meelmixen. Het wordt bij-
voorbeeld toegepast door McDonald’s
Finland en Van den Bergh Finland, in de
margarines van Flora en Becel. Het zui-
velconcern Valio gebruikt het in smeltka-
zen en feta. 

Umami-achtig
Een tweede principe is de ontwikkeling
van umami-achtige, hartige smaken en
zoutsmaakversterkers. Deze maken het
mogelijk het gebruik van glutamaat en
zout in de voedingsmiddelen- en dran-
kenindustrie te verlagen. De smaak
umami wordt opgewekt door het amino-
zuur glutamaat (mononatriumglutamaat,
MSG), in combinatie met zout. De smaak-
sensatie kan het best als eiwit- of bouil-

lonachtig worden omschreven. Het komt
van nature voor in vlees, vis en schelp- en
schaaldieren, maar ook in Parmezaanse
kaas, tomaten en paddestoelen. 
De stof ionosinemonofosfaat (IMF) geeft
een zelfde effect, maar bevat geen natri-
um en geeft geen overgevoeligheidsreac-
ties. Het Amerikaanse bedrijf Senomyx is
bezig een goedkoper alternatief voor dit
fosfaat te ontwikkelen. Senomyx heeft in
2005 een contract met Kraft gesloten ter
waarde van $ 2,7 miljoen voor de ontwik-
keling van smaakversterkers, onder an-
dere op basis van IMF. Campbell Soup en
Nestlé behoren ook tot hun vaste klan-
tenkring.

Bijsmaken wegvangen
Het Nederlandse DSM Food Specialties
heeft een lange ervaring op het gebied
van hartige smaken en past een principe
toe dat lijkt op dat van Senomyx. Vanuit

tig probleem

Te veel zout wordt in direct verband gebracht met een ver-
hoogde bloeddruk en maagkanker. De veronderstelling is
dat een teveel aan natrium bij een kwart tot een derde van de
Westerse bevolking een verhoogde bloeddruk geeft. 
In Nederland is er geen officiële aanbeveling voor het
gebruik van zout en natrium. Het Voedingscentrum beveelt
aan onder de gemiddelde zoutconsumptie van 9 gram per
dag te blijven (= 3,6 g natrium). De WHO geeft sinds 2003
een duidelijk advies: minder dan 5 gram per dag. Op grond
van die aanbeveling zou de consumptie in Nederland bijna
gehalveerd dienen te worden.
Zoutproducenten geven aan dat zout ook nodig is voor het

lichaam. Een belangrijke leverancier in Nederland, Akzo
Nobel Salt, houdt zich op de vlakte en prijst vooral de combi-
natie van zout met jodium. Het Belgische Zoutman
Industries zegt ronduit dat zout heilzaam is en dat er tegen-
strijdige meningen zijn over de effecten op de bloeddruk
(www.zout.be).
Alle Europese gezondheidsautoriteiten en -instituten beslo-
ten in 2004 tot gezamenlijke Europese acties ter verlaging
van de zoutconsumptie. De acties bestaan uit goede etiket-
tering, voorlichting aan consumenten en vermindering door
de voedingsmiddelenindustrie. 

Te veel zout is ongezond

Chinese kippensoep met Maxarome, een natuurlijke
gistextract dat werkt als zoutversterker.

De smaak van kaas is goed te imiteren en te versterken.
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de expertise van de voormalige afdeling
Gist Brocades zijn met behulp van enzy-
men en gistextracten aroma’s ontwikkeld
voor toepassing in hartige producten,
zoals vlees en soep. De eiwitten uit gisten
worden afgebroken tot kleinere eiwit-
fragmenten, die verantwoordelijk zijn
voor de smaakversterking.
Specialist Erik Baudoin legt het smaak-
model uit: “Er zijn drie stappen. We zet-
ten eerst een hartige basissmaak neer,
bijvoorbeeld ons product Gistex of Plan-
tex. Daarbovenop komt een productspe-
cifieke culinaire hartige smaak, zoals
Maxavor of Savorkey. In de derde stap
zetten we een natuurlijke smaakverster-
ker in. Dit is Maxarome, dat in november
op de FiE werd gelanceerd. Maxarome
kan als zoutversterker werken in alle har-
tige producten, of het nu gaat om ham,
kaas, chips of soepen en sauzen.” Maxa-
rome is een natuurlijk gistextract, rijk
aan 5’nucleotiden (IMF). Het product
geeft een umami-smaaksensatie en kan
daardoor MSG vervangen. Het kan gele-
verd worden in een schone, neutrale
smaak, maar ook in een herkenbare bou-
illon smaak. Baudoin: “Maxarome is
geen zoutvervanger. Het is een smaak-
versterker die bijsmaken wegvangt en het
zoutverlies compenseert zonder verlies
van smaak.” De prettige smaak is te dan-
ken aan afvlakking van smaakpieken, een
crèmig mondgevoel en een echte uma-
mismaak.

Zoutarme omgeving
Ook het Nederlandse Quest speelt een
belangrijke rol op het gebied van zout-
versterking. Volgens het bedrijf zorgt
ImpaQ Taste Technology, dat vorig jaar
geïntroduceerd is, er voor dat voedings-
middelenproducenten voor het eerst in
staat zijn het zoutgehalte van producten,
zoals soepen en snacks, drastisch te ver-
lagen, tot wel 50%, zonder op smaak in
te leveren. “Onze nieuwe smaaktechno-
logie stelt ons in staat smaakprofielen
voor elke toepassing te ontwikkelen, die
het heel goed doen in een zoutarme om-

geving. Het gaat niet alleen om het ver-
vangen van zout, maar om het begrijpen
van hoe smaakvol voedsel kan worden
gemaakt“, aldus Harry Renes, chief exe-
cutive flavourist van Quest. 
Een decennium onderzoek door middel
van vloeistofchromatografie in combina-
tie met smaakproeven ligt ten grondslag
aan deze doorbraak. “Onze belangrijkste
stap kwam door het fundamenteel on-
derzoek naar vleesbouillons en gerijpte
kaas. Doel was om de karakteristieke
smaakcomponenten te identificeren.
Sinds 1999 hebben we voor 25 van deze
moleculen de GRAS-status verkregen.
Het is echter belangrijk te beseffen dat
ImpaQ niet alleen bestaat uit een groep
moleculen. Het gaat de vaardigheid een
pasklare smaak te maken in een product
dat zoutarm is, al dan niet met deze mo-
leculen. Het belangrijkste is dat we door
het onderzoek inzicht hebben gekregen
in hoe we de perceptie van smaak kun-
nen beïnvloeden”, aldus Renes. “In
smaakproeven hebben we dankzij de
ImpaQ uitstekende resultaten behaald.
Consumenten proeven geen verschil tus-
sen de gezouten en de zoutarme varian-
ten.”

Principes combineren
Het is ook mogelijk de twee principes te
combineren. De Finse firma Selako lan-
ceerde in november 2005 de zoutvervan-
ger Flavomare. Het is een mix van kali-
umchloride en flavonoïden (quercetines
en catechines). Het achterliggende prin-
cipe is dat flavonoïden reageren met ei-

witten en nucleïnezuren, waardoor smaak-
versterkende eiwitfragmenten ontstaan.
Woordvoerder Lasse Kurppa: “Zoutre-
ductie is in vijfentwintig tot vijftig pro-
cent van de gevallen mogelijk zonder
opofferen van de goede zoute smaak.”
Flavomare heeft voordelen boven kalium-
zout. De smaak blijft behouden, het
werkt cholesterolverlagend en oxidatie
wordt tegengegaan door de aanwezig-
heid van flavonoïden.
Flavomare is nu nog alleen in Finland op
de markt. Volgens Kurppa hoeft het pro-
duct niet aan de Novel Food-richtlijn te
voldoen en kan het gewoon in Europa
worden verkocht. Het kan worden ge-
bruikt als eindproduct of in industriële
toepassingen, zoals hartige producten,
vleesmarinades, brood, dressings en sau-
zen.

Smaken intensiveren
Een ander principe is van producten die
van zichzelf al een pittige smaak hebben,
de smaak te intensiveren. Het Zwitserse
Givaudan Flavours lanceerde in het na-
jaar van 2005 de TasteEssentials voor
zoutarme producten. Volgens de firma
zorgen deze aroma’s er voor dat de bij-
smaak van kaliumchloride wordt gemas-
keerd en de zoute smaak wordt versterkt.
Het zijn niet-karakteristieke natuurlijke
hartige basisaroma’s die kunnen worden
toegepast in soepen, bouillons, sauzen,
hartige snacks en kant-en-klaarmaaltij-
den.
Ook uit een heel andere hoek zijn er
zoutverlagende technieken. Het Duitse
Dr Suwelack geeft een goede oplossing
voor broodproducten, koek en pizza’s.
Het ontwikkelde onder de naam SugranO
cultures die zorgen voor een klassieke
zuurdeegfermentatie. Vooral het gecon-
centreerde zuurdeeg zorgt voor een in-
tensieve smaak en geur, waardoor er
minder zout in brood nodig is.

Corné van Dooren
Ir. C. van Dooren is freelance journalist. 

Uit recent onderzoek van het Center
for Science in the Public Interest in de
VS blijkt dat Amerikaanse fabrikanten
gemiddeld 564 mg/kg zout gebruiken.
Volgens het centrum komt 77% van
het zout uit toevoegingen in bewerkt
voedsel. Slechts 11% wordt thuis toe-
gevoegd tijdens het koken of aan

tafel. Britse cijfers bevestigen deze
verhouding.
Brood, kaas, ham, dressings/mayo-
naise en koekjes zijn de belangrijkste
bron van zout. In kant-en-klaarmaal-
tijden zit vaak 2.500 mg of meer zout
per portie. Ook pizza’s en soepen blij-
ken veel zout per portie te bevatten. 

VS en UK: Meeste zout in bewerkt voedsel

Salt-o-meter. De Britse overheid zet sterk in op een verlaging van de zoutconsumptie van 9,5
naar 6 gram per dag.
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