
Oliën en vetten in de levens-
middelenindustrie moeten
voldoen aan verschillende,

soms tegenstrijdige eisen. Zo moet
olie stabiel zijn, dus niet snel ranzig
worden als gevolg van oxidatie. Vet
moet een bepaald smeltpatroon,

belangrijk voor de consistentie van
het eindproduct, volgen. En het moet
gezond zijn.

Gezondheid van vetten is afhanke-
lijk van de vetzuursamenstelling. Ver-
zadigde vetzuren worden als minder
gezond gezien dan onverzadigde vet-
zuren. Maar onverzadigde vetzuren,
met name de meervoudig onverza-
digde vetzuren, zijn gevoeliger voor
oxidatie waardoor de houdbaarheid
van het product afneemt.

High oleic
In Nederland en België produceert
Cargill ‘high oleic zonnebloemolie’.
Begin jaren negentig begon de ver-
meerdering van zonnebloemzaden
die op traditionele manier geselec-

teerd waren op een laag linolzuurge-
halte en een hoog oliezuurgehalte.
Het oliezuurgehalte is meer dan
77%. Daarnaast bevat high oleic
slechts 10% verzadigde vetzuren en
ongeveer 10% meervoudig onverza-
digd linolzuur. David Fousert, mer-
chant geraffineerde oliën en vetten
bij Cargill in Amsterdam en afgestu-
deerd in de pharmaceutische weten-
schappen: “Oliën met een laag
gehalte aan verzadigde vetzuren
hebben vaak een hoog gehalte aan
meervoudig onverzadigde vetzuren.
Dat maakt deze oliën minder sta-
biel. Vanwege het hoge oliezuurge-
halte in de nieuwe soort zonne-
bloemzaden is zowel het gehalte aan
verzadigde als meervoudig onverza-
digde vetzuren relatief laag. Daar-
mee speelt deze oliesoort in op de
vraag naar gezonde producten en
voldoet hij toch aan de stabiliteitsei-
sen. Bovendien heeft zonnebloemo-
lie een positief imago bij de consu-
ment.”

Frituren
Frituurolie wordt verhit tot een tem-
peratuur van 160 tot 185°C en komt
daarbij in aanraking met zuurstof.
Daardoor oxideert de olie waarbij de
gevormde vrije radicalen een ketting-

reactie in gang zetten
die vluchtige ‘afvalpro-
ducten’ produceren:
aldehyden, ketonen en
alcoholen, die een ranzi-
ge geur en smaak ver-
oorzaken. Het zijn voor-
al de dubbele bindingen
in onverzadigde vetzu-
ren die hier gevoelig
voor zijn. Daarom moet
frituurolie met veel
meervoudig onverzadig-
de vetzuren vaker wor-
den ververst. Frituurvet
dat voornamelijk uit
enkelvoudig onverzadig-
de vetzuren bestaat,
hoeft veel minder vaak te
worden vervangen. In de
figuur is de oxidatieve
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stabiliteit van de verschillende oliën
aangegeven. Hieruit blijkt dat high
oleic zonnebloemolie een hoog
gehalte oliezuur (en dus een laag
gehalte aan verzadigde vetzuren)
combineert met een hoge stabiliteit.

Niet alleen wordt frituurolie bloot-
gesteld aan zuurstof, ook water doet
een aanslag op de kwaliteit van fri-
tuurolie. Water dat in het te frituren
product aanwezig is, verdampt en dit
stimuleert de vorming van vrije vetzu-
ren. Net als oxidatie hebben vrije vet-
zuren een negatieve invloed op de
smaak en geur van de olie. De fre-
quentie waarmee frituurolie moet
worden ververst, is dus niet alleen
afhankelijk van het soort frituurolie,
maar ook van het soort product dat
gefrituurd wordt.

Vanwege het toenemende belang
dat consumenten stellen in een laag
gehalte aan verzadigde vetzuren,
wordt het steeds moeilijker een fri-
tuurolie te gebruiken met dezelfde
stabiliteit als een frituurvet met een
hoog aandeel verzadigde vetten. Fou-
sert legt uit dat het gebruik van high
oleic zonnebloemolie door frituurbe-
drijven verschilt: “Sommige produ-
centen frituren in zuivere high oleic
zonnebloemolie omdat zij willen
benadrukken dat hun product wordt
gefrituurd in een gezonde olie.
Bedrijven die in prijsgevoeliger
marktsegmenten opereren, mengen
high oleic zonnebloemolie met pal-
molie of met palmoleïne. Hierdoor
neemt weliswaar het gehalte aan ver-
zadigde vetzuren toe, maar verbetert
ook de stabiliteit. Zo wordt de fri-
tuurolie goedkoper en het gaat het
langer mee.”

Moedermelk en smeerolie
High oleic zonnebloemolie wordt
ook in andere sectoren gebruikt. Pro-
ducenten van babyfood gebruiken de
zonnebloemolie omdat de vetzuursa-
menstelling van mengsels met deze
olie goed overeenkomt met de vet-
zuursamenstelling van moedermelk
(dat bijna 40% oliezuur bevat).

High oleic wordt ook gebruikt als
grondstof voor biologisch afbreekba-
re smeermiddelen en als grondstof
voor voedselveilige smeermiddelen.
De plantaardige oorsprong van het
smeermiddel is hierbij van belang.
Die elimineert het risico van veront-
reiniging van voedingsmiddelen of
van de grond rondom de plaats van
de productie. ■

Wat de beste olie is voor een bepaalde toepassing spreekt vaak niet vanzelf. Vaak wordt

gekozen voor een mengsel van verschillende soorten oliën en vetten met de beste

eigenschappen voor een toepassing. Een nieuwe soort zonnebloemolie met een hoog

gehalte aan oliezuur, ‘high oleic zonnebloemolie’, vergroot de keuzemogelijkheden.
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Zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte

High oleic vergroot mogelijkheden

OLIËN EN VETTEN

Zonnebloemolie heeft een positief imago

bij de consument

Oxidatieve stabiliteit en oleïnezuurgehalte van plantaardige olieën.
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