
In Nederland is de gemiddelde
opname van transvetzuren in tien
jaar gedaald van 4,3% naar 1,7%

van de energieopname. Door het
lagere transvetzuurgehalte is vet dui-
delijk gezonder voor de consument
geworden. Maar het kan nóg gezon-
der door behalve het aandeel trans-
vetzuren ook het aandeel verzadigde
vetzuren te verlagen. Net als transvet-
zuren verhogen sommige verzadigde
vetzuren het cholesterolgehalte in
het bloed en daarmee de kans op
hart- en vaatziekten.

Deense wet
Denemarken heeft een wet aangeno-
men die zegt dat plantaardige vetten
die rechtstreeks aan consumenten
worden verkocht vanaf 1 juni 2003
niet meer dan 2% transvetzuren
mogen bevatten. Vetten en oliën die in
producten worden verwerkt, mogen in
Denemarken niet meer dan 5% trans-
vetzuren bevatten, maar per 1 januari
2004 wordt deze grens aangescherpt

naar maximaal 2% transvetzuren. Pro-
ducten die minder dan 1% transvetzu-
ren bevatten, mogen worden geëtiket-
teerd als ‘vrij van transvetzuren’. Dier-
lijke vetten, die van nature ongeveer
5% transvetzuren bevatten, vallen niet
onder deze wet.

In reactie op de Deense wet, vraagt
de Europese Commissie zich af hoe
de naleving op deze wetgeving kan
worden gecontroleerd als analyseme-
thoden geen onderscheid kunnen
maken tussen transvetzuren van dier-
lijke en van plantaardige oorsprong.
De Europese Commissie heeft een
rondvraag gestuurd naar belangheb-
bende organisaties in de lidstaten om
te onderzoeken of etikettering
gewenst is.

Daarnaast is de Europese Commis-
sie van mening dat de schadelijke
invloed van transvetzuren eerst
wetenschappelijk verder moet wor-
den onderzocht. Hoewel in de Euro-
pese Unie dus nog geen wetgeving
wordt gemaakt om de inname van

trans-
en verzadigde
vetzuren te
beperken, onder-
kennen verschillende
brancheorganisaties het
belang van een beperking.

Code of practice
Zo heeft de Europese vereniging van
margarineproducenten Imace een
‘code of practice’ ontwikkeld waarin
is vastgelegd dat alle margarines die
in de detailhandel worden verkocht,
per 1 januari 2003 niet meer dan 1%
transvetzuren mogen bevatten (in het
product). Maar margarine die wordt
gebruikt voor de productie van
levensmiddelen mag meer transvet-
zuren bevatten (> 5%).

Producenten van biscuit en zoetwa-
ren streven al sinds 1998 een maxi-
mumgehalte na van 5% transvetzuren
in het vet van hun producten. In
Nederland is het gehalte aan trans-
vetzuren als percentage van de ener-
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Denemarken wil de toepassing van transvetzuren in vetten door middel van wetgeving

beperken. De Europese Commissie is er nog niet uit. Brancheorganisaties onderkennen

het belang van een beperking van transvetzuren en verzadigde vetzuren al langer.

Producenten zoeken naar technologische wegen om het gehalte aan verzadigde en

transvetzuren in eindproducten terug te dringen.

Henri de Haan*

TECHNOLOGIE

Structuur van vetzuur
Ketenlengte

Vet en olie zijn chemisch gezien gelijk. Het enige

verschil is dat een vet bij kamertemperatuur vast is

en een olie vloeibaar. Vet en olie bestaan beide dan

ook uit triglyceriden: een glycerolmolecuul door

middel van esterbindingen verbonden met drie vet-

zuren (figuur 1). Vetzuren kunnen van elkaar ver-

schillen in een aantal kenmerken die samen bepa-

lend zijn voor de eigenschappen van dat vetzuur en

dus van het vet of de olie dat immers uit een soort

mengsel van vetzuren bestaat. De vetzuursamenstel-

ling van een vet is daarmee een soort vingerafdruk

van dat vet.

Vetzuren verschillen ten eerste in de lengte van de

vetzuurketen, die is opgebouwd uit koolstofatomen.

Een vet dat bestaat uit een hoog aandeel vetzuren

met een lange koolstofketen heeft een hoger smelt-

punt dan een vet dat veel kortketenige vetzuren

bevat. Kokosolie en palmpitolie bijvoorbeeld bestaat

voor meer dan 70% uit vetzuren met een keten-

lengte van 14 koolstofatomen of minder en deze

oliën hebben een smeltpunt van 24°C. Maar palmo-

lie bestaat vrijwel volledig uit vetzuren met een

ketenlengte van 16 koolstofatomen of langer en

heeft een smeltpunt van 37°C. 

Binding

Het tweede kenmerk dat de eigenschappen van een

vetzuur bepaalt, is de binding tussen koolstofato-

men. Die binding kan enkelvoudig zijn maar twee

koolstofatomen kunnen ook met een dubbele bin-

ding aan elkaar zijn gebonden. Vetzuren met één

dubbele binding in de koolstofketen zijn enkelvou-

dig onverzadigd (eov), vetzuren met meer dan één

dubbele binding zijn meervoudig onverzadigd

(mov). Hoe meer onverzadigde bindingen een vet-

zuur bevat, hoe lager het smelpunt is. Soja- en zon-

nebloemolie bestaan voor meer dan 80% uit onver-

zadigde vetzuren en hebben een smeltpunt bene-

den de 0°C. Kokosolie bestaat weliswaar uit veel

kortketenige vetzuren, maar meer dan 80% van

deze vetzuren bevat geen dubbele binding (de vet-

zuren zijn volledig verzadigd) en daarmee heeft

kokosolie een smeltpunt dat veel hoger is dan soja-

of zonnebloemolie. Palmoleïne heeft een smeltpunt

dat iets lager ligt dan kokosolie of palmpitolie, hoe-

wel palmoleïne vooral uit veel vetzuren bestaat met

een ketenlengte van 18 koolstofatomen. Echter

behalve de lengte van de keten, is ook het aantal

dubbele binidingen tussen de koolstofatomen in die

keten van belang. Palmoleïne bevat veel oliezuur,

wat een vetzuur is met een dubbele binding in de

keten. Dus hoewel deze olie voor een belangrijk

Glycerol Vetzuren

H

H

H

H

H

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

C

C

C C

C

C

HO

HO

HO

OH

OH

OH

O

O

O

Fig. 1a   Glycerolmolecuul vormt met drie vetzuren

een triglyceride.
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Fig. 1b   Verzadigd, trans-onverzadigd en cis-

onverzadigd vetzuur.

Op meerdere fronten strijden te



gie-
opna-

me, sinds de
jaren tachtig gehalveerd naar een
gemiddelde van 1 à 2% tegenwoor-
dig, onder andere door inspanningen
uit de levensmiddelenindustrie.

Omesteren
Van nature komen transvetzuren voor
in dierlijke producten als vlees en
melkvet. In plantaardige oliën komen
transvetzuren van nature niet voor
maar worden zij gevormd op ver-
schillende momenten in het produc-
tieproces. Tijdens het raffineren van
de ruwe olie worden niet alleen

onzuiverheden,
geur- en smaak-

stoffen verwijderd,
maar wordt ook een klei-

ne hoeveelheid transvetzuren
gevormd.
Omdat voor bepaalde vetten een
specifiek smeltpunt of, beter
gezegd, een specifiek smeltpa-

troon is gewenst, wordt de
geraffineerde olie ‘gehard’.
Aan de dubbele bindingen
van een deel van de onver-

zadigde vetzuren wordt een
waterstofatoom toegevoegd.

Doordat niet aan alle onverzadig-
de vetzuren een waterstofatoom wordt
toegevoegd, blijven sommige vetzuren
onverzadigd. Maar als gevolg van deze
productiestap, kunnen deze onverza-
digde vetzuren de transvorm aanne-
men. Afhankelijk van het soort olie dat
wordt gehard, kan het gehalte transvet-
zuren toenemen tot meer dan 50%.

Volgens Jan Willem van den Berg,
application engineer bij Cargill, zijn
er technologisch mogelijkheden om
vetten met een hoog transvetzuurge-
halte op een andere manier te produ-
ceren, zodanig dat het smeltpatroon
min of meer gelijk blijft maar het
gehalte aan transvetzuren aanzienlijk
afneemt. “Vooral gedeeltelijk geharde
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deel uit een vetzuur bestaat met een relatief lange

koolstofketen, is het smeltpunt toch relatief laag als

gevolg van de dubbele binding.

Vetzuren worden vaak kortweg aangeduid met

het aantal koolstofatomen en het aantal dubbele

bindingen. Het vetzuur oliezuur bijvoorbeeld

bestaat uit 18 koolstofatomen met één dubbele bin-

ding in die keten: C18:1. Het essentiële vetzuur

linolzuur bestaat ook uit 18 koolstofatomen, maar

heeft twee dubbele bindingen in de keten: C18:2.

Ook de plaats van de dubbele binding in de keten

is kenmerkend voor een vetzuur. Aan omega-3-vet-

zuren wordt toegeschreven dat zij een goede

invloed op de gezondheid hebben. Deze vetzuren

kenmerken zich doordat zij de eerste dubbele bin-

ding hebben na het derde koolstofatoom in de

keten, gezien vanuit de methylgroep en niet gezien

vanuit de esterbinding met het glyceroldeel. Voe-

dingsdeskundigen geven het belang aan van een

goede verhouding in de voeding tussen vetzuren

met de eerste dubbele binding na het derde kool-

stofatoom en vetzuren met de eerste dubbele bin-

ding na het zesde koolstofatoom (omega-6-vetzu-

ren). Volgens de Gezondheidsraad in Nederland is

een goede verhouding in de voeding vijf keer

zoveel omega-6-vetzuren als omega-3-vetzuren.

Vorm

Ten slotte is de vorm van de dubbele binding een

kenmerk van een vetzuur.  De plaats van de watersto-

fatomen aan de onverzadigde binding is bepalend

voor de driedimensionale vorm van het molecuul. Een

dubbele binding kan in de cisvorm of in de transvorm

bestaan. In de cisvorm zijn de waterstofatomen aan

dezelfde kant van de koolstofketen gepositioneerd

(figuur 2). In de transvorm zijn de waterstofatomen

aan de tegenovergestelde zijde van de keten geposi-

tioneerd. Daardoor is de ruimtelijke vorm van het

vetzuur wezenlijk anders dan de vorm van een vet-

zuur met een dubbele binding in de cisvorm. Dus

hoewel twee vetzuren uit precies hetzelfde aantal

koolstofatomen bestaan met even veel dubbele bin-

dingen, is de vorm van de dubbele binding van door-

slaggevend belang voor de typische kenmerken van

dat vetzuur. Oliezuur, het vetzuur met 18 koolstofato-

men en één dubbele binding, heeft een smeltpunt

van 6°C en een dubbele binding die uit een cisvorm

bestaat. Elaidinezuur bestaat ook uit een keten van

18 koolstofatomen met één dubbele binding. Maar

deze dubbele binding heeft een transvorm, waardoor

het smeltpunt van elaidinezuur 42°C is.
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Fig. 2a   Structuur van een vetzuur met een

dubbele binding in de cisvorm.
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Fig. 2b   Structuur van een vetzuur met een

dubbele binding in de transvorm.

egen verzadigde en transvetzuren
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soja- raap- en zonnebloemolie heb-
ben vaak een gehalte aan transvetzu-
ren van meer dan veertig procent.
Door te kiezen voor andere oliën en
een andere technologie, kunnen wij
deze gehaltes terugbrengen tot waar-
den beneden de vijf procent.”

Met deze andere technologie
bedoelt Van den Berg bijvoorbeeld
het omesteren van vetten: twee ver-
schillende vetten of oliën worden
gemengd en door middel van een
katalysator ‘ruilen’ de vetzuren van
plaats op de glycerolmoleculen. Vol-
gens Van den Berg is het de kunst
het vet te ‘herformuleren’ om
zodoende het gewenste smeltpa-
troon te verkrijgen, het aandeel
transvetzuren te beperken (tot bij-
voorbeeld 5%), en de som van het
aandeel transvetzuren en verzadigde
vetzuren niet te laten stijgen. “Als
dat lukt, boek je een gezondheids-
winst. Je vervangt transvetzuren door
verzadigde vetzuren maar de som
van die twee blijft gelijk of daalt
soms iets”.

Maar, zoals een beroemde voetbal-
ler zei, ieder voordeel heeft z’n
nadeel. Niet-geharde vetten met een
smeltpatroon vergelijkbaar met dat
van geharde vetten hebben behalve
een lager transvetzuurgehalte ook
een minder lange houdbaarheid.
Harden verlengt namelijk de houd-
baarheid van het vet doordat het min-
der gevoelig wordt voor oxidatie. ■


