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Geconjugeerd linolzuur (CLA) staat in de belangstelling als mogelijk

anticarcinogeen en als afslankmiddel. En het zit in melk. De coöpera-

ties CONO Kaasmakerij en Campina België werken elk aan een even-

wichtiger voederregime om de melkkwaliteit te verbeteren, waaron-

der het gehalte CLA. Is dat te verkopen?

De ouderen onder ons zullen het zich nog
wel herinneren: in het voorjaar had je
grasboter. Als de koeien weer in de wei
stonden kleurde de boter geel van het
vele caroteen en kreeg ze een zachtere
consistentie. De boter werd smeuïger
doordat er meer onverzadigde vetzuren in
zaten want die hebben een lager smelt-
punt dan verzadigde ‘harde’ vetzuren. En
bij die onverzadigde vetzuren zitten er
enkele die vanuit gezondheidsperspectief
extra interessant zijn, zoals linoleenzuur,
en typisch voor melk: geconjugeerd linol-
zuur. Nota bene een transvetzuur!

CLA gedaald
CLA (conjugated linoleic acid) staat in de
belangstelling sinds dierproeven een an-
ticarcinogene werking aantoonden. En in
de voeding vormt melk, naast rundvlees
en eieren, een belangrijke bron van CLA.
Door een veranderd voederregime is het
aandeel CLA in melkvet in de loop der
jaren gedaald. Bevatte zomermelkvet in
de jaren zestig nog gemiddeld 1,5% CLA

(NIZO standaard), nu ligt dat op 0,7%. In
de winter zakt het zelfs naar 0,3% (Elger-
sma, Wageningen Universiteit).
De reden is dat koeien meer op stal staan
en daardoor minder vers gras eten. Vers
gras bevat weinig vet maar het vet dat er in
zit bestaat voor 70% uit het omega-3-vet-
zuur linoleenzuur. Bacteriën in de pens
zetten dit deels om in CLA. Maïs en kracht-
voer bevatten weinig linoleenzuur. Recen-
te analyses laten zien dat een koe op stal
0,3% CLA in het melkvet heeft. Even veel

als een koe in de winter. Bij een koe met
onbeperkte weidegang loopt dit in de
zomer op tot 1,3% CLA (Elgersma). 

Weidegang
In een poging het tij te keren begon de
coöperatie CONO Kaasmakers in 2001
haar boeren te betalen voor de weide-
gang van de koeien. De koeien moeten
minstens honderd dagen vijf uur buiten
staan. Algemeen directeur Eric Hulst van
CONO: “We wilden de tendens van op

stal zetten en maïs bijvoederen keren. De
reden was dat onze Beemsterkaas als
belangrijkste eigenschap een zachte
structuur heeft. En daarvoor hadden we
melk met veel onverzadigde vetzuren
nodig. Van CLA hadden we toen nog
nooit gehoord.”
Dat veranderde in 2002. Toen startte een
ketenbreed onderzoek naar het effect van
voer op de kwaliteit van melk. Naast
CONO deden een graszaadveredelaar,
een mengvoederfabrikant en hoogleraar

Functionaliteit en productkwaliteit

CLA in melk
is vooral natuurlijk

‘Voor onze Beemsterkaas 
hadden we melk met veel

onverzadigde vetzuren nodig’

Beemsterkaas heeft een zachte structuur. Daarvoor is  melk met veel onverzadigde vetzuren
nodig.
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Graslandkunde Anjo Elgersma van Wage-
ningen Universiteit mee. Een doelstelling
was het gehalte CLA op natuurlijke wijze
via het gras te verhogen. Men richtte men
zich daarom op factoren als graslandbe-
heer, begrazing, kruidensoorten, et cete-
ra. Met vers gras in de zomer behaalde
men goede resultaten. In de winter op
graskuil ligt het CLA gehalte van de melk
wel lager. 

Lijnzaad
CONO Kaasmakers is niet de enige. Cam-
pina België begon in 2003 een proef
waarbij boeren hun koeien bijvoeren met
speciaal krachtvoer op basis van geëxtru-
deerd lijnzaad. Door verzadigd vet in het
voer te vervangen door onverzadigd vet
stijgt het gehalte CLA in melk met een
factor twee tot vier. Campina biedt de
boer hiervoor een vergoeding van 62 cent
per hectoliter en zamelt de melk apart in.
Voor een goed beeld: in CLA-melk van
zowel CONO als Campina is de balans
verschoven van 70% verzadigde naar
meer onverzadigde vetzuren waaronder
specifiek meer omega-3 en CLA. 
“Voor het product is bewust geen niche-
markt gezocht”, vertelt Gert Jacobs, mar-
keting manager bij Campina België. Het
staat als gewone UHT-drinkmelk in de
winkel. (De Belgische markt kent nauwe-
lijks dagverse melk.) De productie ligt nu
rond de 50 miljoen liter. Dat betekent dat
alle drinkmelk in België met de naam
Campina, meer CLA bevat!
“Maar de melk is niet gepositioneerd op
CLA”, wijst Jacobs. Op het front staat
‘Betere voedingswaarde door evenwichti-
ger voeding van de koeien’. Alleen de

achterkant maakt gewag van een ver-
hoogd CLA-gehalte. Jacobs: “Belangrijk
is dat het een betere kwaliteit melk is en
dat dat van nature zo komt. Door het feit
dat we beter voor onze dieren zorgen en
niet door bijvoorbeeld de toevoeging van
visolie.” Het prijspremium varieert maar
Campina’s Belgische avontuur laat zien
dat de consument bereid is meer te beta-
len voor een betere melk.

Natuurlijk
Campina verkoopt CLA melk als ‘Natuur-
lijk evenwichtiger’. Ook CONO trekt na
enkele jaren hoopvol onderzoek conclu-

sies. Eric Hulst: “Het is geen leuk verhaal
dat ik onze mensen moet vertellen maar
CLA leeft niet bij de consument. Wel het
beeld van een koe in de wei.” Daarom wil
CONO, in tegenstelling tot Campina,
geen gebruik maken van mengvoeder.
De optie in de winter geëxtrudeerd lijn-
zaad bij te voeren is in het onderzoek
meegenomen maar directeur Hulst be-
gint er liever niet aan. “Er zijn te veel
schandalen rondom mengvoeders ge-
weest. Wij willen de optimale kaassmaak
eruit halen door natuurlijke beweiding en
een ambachtelijke kaasmakerij. Het
plaatje is consequent. De kostprijs ten
opzichte van gangbare kaas ligt vijftig
cent hoger per kilo. Dat betaalt de consu-
ment voor koeien in de wei.”

Marcel van den Hark
M. van de Hark is freelance journalist.

‘CLA leeft niet bij de consument. Wel
het beeld van een koe in de wei’

In een Noors onderzoek slikten 120
mannen gedurende een jaar dagelijks
1.5 gram CLA of een placebo met olijf-
olie. De mannen die CLA kregen vielen
twee tot drie kilo af, en precies zoals de
mythe wil verloren ze wel vet maar
geen spiermassa. Toch laat melk zich
niet vergelijken met een afslankpil
want CLA is een verzamelnaam. In melk
zit vooral het isomeer rumenzuur (85-
90%). Synthetische CLA-preparaten
bestaan vaak uit een mengsel van twee
of meer isomeren waarvan de biologi-
sche werking totaal kan verschillen.
Dierexperimenten wijzen niet naar het
C18:2 c9tr11-rumenzuur maar naar zijn
C18:2 tr10c12-isomeer als verantwoor-

delijk voor het afslankeffect.
Ronald Mensink, verbonden aan de
faculteit Humane biologie van de Uni-
versiteit van Maastricht testte rumen-
zuur bij mensen en vond nauwelijks
effect op gewicht, bloedsuiker en cho-
lesterolgehalte. Gelukkig vond hij ook
een berucht effect van CLA niet terug
bij mensen: namelijk dat het de lever
van ratten vergroot. Hij keek niet naar
kanker.

CLA en kanker
Eind jaren tachtig ontdekte Michael
Pariza van de University of Wisconsin
dat rumenzuur geïnduceerde tumoren
bij muizen onderdrukte. Zowel het ont-

staan als de groei. Ook proeven met
menselijke borstkankercellen lieten
een hoopgevend resultaat zien. Toch
ontbreekt tot op heden klinisch onder-
zoek bij mensen. En epidemiologisch is
CLA of rumenzuur moeilijk te onder-
scheiden van andere factoren. Dus er is
onvoldoende bewijs om de claim hard
te maken.

CLA in biologische melk
Het Louis Bolk instituut keek of melk
van biologische koeien meer CLA bevat-
te als die van gangbare koeien. Helaas
leverde de spreiding in de data geen
heldere conclusie op.

De afslankwonderpil

Alle drinkmelk in België met de naam 
Campina bevat meer CLA!


