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Voedselveiligheid

Sinds acrylamide in 2002 voor het eerst 
ontdekt werd in voedingsmiddelen, heb-
ben wetenschap en voedingsindustrie 
niet stilgezeten. Nu het vormingsmecha-
nisme bekend is, zijn diverse praktische 
oplossingen om het acrylamidegehalte 
in voedingsmiddelen te reduceren in 
kaart gebracht. Ze zijn verzameld in de 
‘Acrylamide toolbox’, die elke fabrikant 
kan raadplegen [1]. Probleem is dat 

de fabrikanten van bakkerijproducten 
(koekjes, crackers en knäckebröd) niet 
zoveel werkbare mogelijkheden worden 
geboden. Alleen suggesties om het pro-
ces enigszins te wijzigen, zoals het aan-
passen van de gistings- en baktijd, lijken 
redelijk eenvoudig toepasbaar. Andere 
oplossingen behelzen het wijzigen van 
de receptuur. Daar staan fabrikanten 
niet om te springen. Het vervangen van 

ammoniumbicarbonaat door een ander 
rijsmiddel en het gebruik van fructose 
verminderen dan wel de vorming van 
acrylamide, maar dergelijke ingrepen 
beïnvloeden ook de textuur en de smaak 
van het eindproduct. En wat moet een 
broodfabrikant bijvoorbeeld met de sug-
gestie om meelsoorten te kiezen die min-
der asparagine bevatten (tarwe in plaats 
van rogge), of minder volkorenmeel te 

gebruiken? Dit tast immers het karakter 
en de nutritionele waarde van het eind-
product fundamenteel aan.

Asparaginase
Mogelijk biedt het enzym asparaginase 
uitkomst. Zowel Novozymes als DSM 
heeft onlangs een versie van deze acryl-
amideremmer op de markt gebracht. Het 
enzympreparaat zet de vrije asparagine 
in een graanproduct om in aspartaat, 
een ander aminozuur dat geen acry-
lamide vormt. Novozymes heeft zijn 
asparaginase geïsoleerd uit Aspergillus 
oryzae en Acrylaway gedoopt, terwijl DSM 
zijn PreventASe uit Aspergillus niger heeft 
gehaald. In persberichten claimt DSM dat 
het enzym het acrylamidegehalte van het 
eindproduct met 90% kan verminderen.

Commerciële race
Vooralsnog lijkt DSM de commerciële 
race te winnen van Novozymes. Deze 
zomer gingen beide bedrijven nog gelijk 
op. Beide waren bezig met goedkeurings-
procedures voor de VS en voor Denemar-
ken en Frankrijk, de enige twee Europese 
landen waar voor de toepassing van de 
enzymen speciale goedkeuring nodig is. 
Novozymes’ Acrylaway was in augustus 
goedgekeurd in de thuishaven Denemar-
ken en er werd gewerkt aan het dossier 
voor Frankrijk. DSM was op dat moment 
goedgekeurd in Frankrijk en wachtte op 
het groene licht in Denemarken. Beide 
bedrijven hadden in de VS voor hun pro-
duct de GRAS- (generally recognized as 
safe) status gekregen.
Maar wat betreft toepassingen is DSM de 
concurrent een stap voor. Eind augustus 
wist DSM overeenstemming te bereiken 
met Frito-Lay en Procter & Gamble, die 
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DSM heeft toepassingsprimeur

‘Low-acrylamide’ koekjes dankzij enzym

Koekjes met asparaginase bevatten 70% minder acrylamide, maar zien er precies hetzelfde 
uit en smaken ook niet anders.
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de patenten op de technologie hebben, 
over het recht om het enzym toe te pas-
sen in voedingsmiddelen. Inmiddels lig-
gen de eerste koekjes waarin het enzym 
verwerkt is in Duitsland in het schap: 
‘Low-acrylamide’ speculaasjes met 70% 
minder acrylamide dan andere specu-
laas.

Geen heisa
Opmerkelijk is dat een en ander zonder 
enige ruchtbaarheid plaatsvindt. De 
koekjesfabrikant wil absoluut anoniem 
blijven, er staat geen claim op de verpak-
king en ook de ingrediëntendeclaratie 
vermeldt niet het gebruik van PreventAse. 
“Dat hoeft niet”, zegt Judith Heijkoop, 
business development manager bij DSM 
Food Specialties, “want het gaat hier 
om een processing aid en die hoeft niet 
gedeclareerd te worden.”
Heijkoop geeft aan dat de Duitse koek-
jesbakker (‘Speculatius’) geen uitzon-
dering vormt. Alle fabrikanten met wie 
DSM op dit moment zaken doet, zijn even 
huiverig om het gebruik van PreventAse 

openlijk toe te geven, laat staan om het 
als marketinginstrument in te zetten. 
“Op de verpakking zetten dat het product 
nu minder acrylamide bevat, staat gelijk 
aan rondbazuinen dat er eerder veel 
acrylamide in zat. Bovendien is het pro-
duct niet acrylamidevrij, er zit nog steeds 
iets in.” Geen slapende honden wakker 
maken dus. 

Frites 
Het enzympreparaat is ook toepasbaar 
in sommige soorten frites. Asparaginase 
is echter niet geschikt voor de doorsnee 
‘blote’ frietjes, wel voor gecoate vari-
anten. En dat zijn er nogal wat volgens 
Heijkoop. Ook soorten die er op het 
eerste gezicht uitzien als ‘gewone’ patat. 
“Neem de frietjes van de meeste fast-
foodketens. Die zijn allemaal gecoat. Dat 
is nodig om te voorkomen dat ze onder 
de warmtelamp helemaal slap worden. 
PreventAse is heel geschikt om aan zo’n 
coating toe te voegen.”
Blote frieten zijn eerder gebaat bij het 
terugdringen van het suikergehalte in 
de aardappelreepjes om zo de vorming 
van acrylamide tegen te gaan. Het begint 

al bij de keuze van het aardappelras en 
de bewaarcondities van de aardappels 
(≥ 6°C). Verder helpt het om de frites 
dikker te snijden. Acrylamide vormt zich 
vooral aan de randjes en bij dikkere fri-
tes zijn er daar minder van. De grootste 
winst valt te behalen door de aardappel-
reepjes eerst te blancheren. Dit verlaagt 
het suikergehalte aanzienlijk. Belangrijk 
is ook het minder heet (max. 175°C) en 
minder lang frituren. Al met al kan dit het 
acrylamidegehalte halveren, zonder de 
smaak te beïnvloeden.

Chips inweken
Om het acrylamidegehalte in chips effec-
tief aan te pakken bestaat een redelijk 
simpele oplossing: de aardappelschijfjes 
voorweken in een oplossing van 5 gr. cal-
ciumchloride per liter water. Een Chinees 
onderzoeksteam meldde dat behandelde 
chips ruim 85% minder acrylamide 
bevatten, terwijl smaak en textuur niet te 
lijden hebben [2].
Ingrediëntenleverancier Purac intro-
duceerde onlangs Puracal Act voor de 
snackindustrie. Deze proceshulpstof 
bevat naast calciumchloride ook calci-
umlactaat. Voor elke producttoepassing 
is een specifiek mengsel ontwikkeld. De 
werking berust op een verminderde
beschikbaarheid van vrij aspargine door-
dat calcium zich hieraan bindt.

Informatie
1.  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/

contaminants/acrylamide_en.htm.
2.  www.bakeryandsnacks.com/news/

ng.asp?id=80008.
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Acrylamide komt voor in: frites, 
chips, koffie, graanproducten (ont
bijtgranen, toastjes, crackers, knäc
kebröd, koekjes, taart/cake, brood, 
ontbijtkoek). De hoogste concentra
ties komen voor in frites en chips. 
Nieuwe studies tonen aan dat acryl
amide ook voorkomt in gedroogd 
fruit en bepaalde vetten (zie www.
nutraingredients.com en  
www.vmt.nl/index.php?page= 
nieuwsartikel&id=3203).

WAT

Acrylamide wordt gevormd tijdens 
het frituren, bakken en roosteren van 
koolhydraatrijke producten bij tempe
raturen boven de 120°C. De Maillard
reactie tussen bepaalde aminozuren 
(waaronder asparagine) en reduce
rende suikers (glucose, fructose) zorgt 
voor het ontstaan van acrylamide.
Uit de nieuwste studies blijkt dat 
acrylamide ook kan ontstaan bij 
lagere temperaturen (drogen van 
fruit) en dat ook vet een rol zou kun
nen spelen bij acrylamidevorming 
(geroosterde amandelen). Hoe deze 
mechanismen precies werken, moet 
nog worden onderzocht.

HOE

–  Nederland: gemiddeld 0,4 µg 
acrylamide per kg lichaamsge
wicht per dag. 5% van de bevol
king: 1,2 µg of meer (zie VMT 
40:7 (2007) 15). 

–  VS: 0,347 µg per kg lichaamsge
wicht per dag (in 2006, bron: US 
FDA/CFSAN).

–  Wereldbevolking: 1,0 µg per kg 
lichaamsgewicht per dag (bron: 
Joint FAO/WHO Expert Commit
tee on Food Additives and Conta
minants (JECFA)).

Wat een aanvaardbare inname is, is 
onbekend.

HOEVEEL

Zowel Novozymes als DSM brengt het enzym asparaginase als acrylamideremmer op de markt.


