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Product & ontwikkeling

Wim Vaessen is expert op het gebied van 
smaak bij Essensor. Toen hij zijn kast met 
kookboeken er nog eens op naliep bleek 
maar liefst in 95% van de gerechten zout 
te worden genoemd. Niet nodig, vindt 
Vaessen: “Ik zie diverse mogelijkheden 
om de zoutconsumptie te reduceren. Ten 
eerste merkt de consument een kleine 
zoutreductie van 0,5 gram/liter niet.” 
Verder is het mogelijk andere zouten 
te gebruiken. Vaessen: “In de zoetstof-
fen hebben we ruime ervaring met het 
toepassen van mengsels die bijsmaken 

maskeren. Ik kan me zo voorstellen dat dit 
ook bij zout mogelijk is.” Volgens hem is 
bijvoorbeeld salmiak een mogelijk alter-
natief, met een erg hoge zoutsensatie. 
Zijn derde oplossingsrich ting leidt naar 
alternatieve basissmaken. “Denk als een 
kok! In de keuken zijn er volop mogeli-
jkheden om gerechten niet op basis van 
een zoute, maar een andere smaak te 
maken, bijvoorbeeld azijn. Ook is het 
mogelijk met suiker een zoutige smaak 
te maskeren of juist te versterken. De 
hartige smaak van umani komt dicht bij 

zout en biedt dus veel mogelijkheden.” De 
vierde manier is om kruiden te gebruiken. 
Vaessen: “Kruiden werken via geur. Je 
proeft eigenlijk met je neus. We zien een 
interactie tussen smaak en geur, welke te 
gebruiken is om smaak te versterken.” Dat 
vraagt wel kookvaardigheden van de pro-
ductontwikkelaars. Ten slotte is het nog 
mogelijk om in een product de aandacht 
van de smaak af te leiden door andere 
aspecten, zoals kleur, heel aantrekkelijk 
te maken.”

Geleidelijk
De Richtlijnen Goede Voeding (2006) 
wees op het gezondheidsbelang om tot 
een verlaging van zoutconsumptie van 9 
naar 6 gram per dag te komen, waarbij 
een oproep aan de industrie werd gedaan 
actie te ondernemen. Als reactie daarop 
is in 2007 de FNLI taskforce Zout in 
Levensmiddelen opgericht. Het in 2007 
gehouden symposium van de Consu-
mentenbond heeft dat proces versneld. 
De Preventienota van het ministerie van 
VWS stelt als doel om in 2011 deze 30% 
verlaging te bereiken. Er is vanuit de FNLI 
commitment om hieraan te werken. “Er 
zijn nu aanwijzingen dat er per product-
groep gedetailleerde afspraken gemaakt 
worden, maar zover zijn we nog niet,” 

De overtuiging en de politieke druk zijn er om tot een in de 

Preventienota gestelde zoutreductie van minimaal dertig 

procent te komen. Daarvoor is de creativiteit van een kok 

nodig, maar vooral samenwerking. Wanneer de industrie 

samen stapsgewijze verlaging doorvoert, zal de consument 

dit nauwelijks merken en makkelijker accepteren. Met 

kaliumzouten en andere smaken is nog verdere reductie 

mogelijk. In het ene product gaat het makkelijker dan in het 

andere, bleek op het NVVL/FNLI-symposium op 27 maart in 

Wageningen over natriumreductie. 

Industrie gaat doelstelling niet halen

Zoutreductie: 
‘Denk als een kok!’

Hoewel er geen exacte cijfers over 
zoutconsumptie zijn, zijn er veel 
getallen in omloop. Deze zijn door-
gaans afkomstig uit de Voedselcon-
sumptiepeiling 1998. De FNLI heeft 
recent een eigen analyse gemaakt. 
Daaruit bleek dat zeker 8 gram pppd 
afkomstig is uit bewerkte produc-
ten die worden gemaakt door haar 
leden. In het huishouden wordt 
ongeveer 3,5 gram toegevoegd. 

Belangrijkste zoutbronnen Belangrijkste bronnen van 
natriumzout in de voeding

Aandeel in 
totale zoutcon-
sumptie

Brood 24%

Vlees(waren) 17%

Soepen 10%

Kaas 8%

Melk (producten) 7%

Noten/zaden/snacks 6%

Vetten/oliën/ 
sauzen

6%
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bekent Christine Grit, manager Voeding 
en Gezondheid van de FNLI: “In de eerste 
fase, die loopt tot begin 2010 beogen we 
een reductie van 10 tot 15%. In fase 2 tot 
begin 2012 willen we een verdergaande 
reductie, afhankelijk van onderzoek. 
Van het doel door VWS gesteld, is nu al 

duidelijk dat dit niet gehaald wordt. Het 
is wel mogelijk in een later stadium dich-
terbij dat doel te komen.” 

Mineraalzout
Akzo Nobel levert Jozo Bewust. In dit 
tafelzout zit 70% minder natrium (het 
bloeddrukverhogende element) dan in 
gewoon zout, waarbij natrium vervangen 
is door kalium en andere mineralen. Ook 
is jodium toegevoegd. Verder levert Akzo 
Nobel natrium-kaliummixen, meestal 
in verhouding 50/50, voor  industriële 
toepassingen. Vervanging van natrium 
door kalium in producten past niet in het 
streven naar ‘clean labelling’ van fabri-

kanten. Volgens de Europese additieven-
richtlijn moet kaliumzout geëtiketteerd 
worden als E 508. In Engeland wordt daar 
grootschalig de hand mee gelicht door 
het te etiketteren als mineraalzout, wat 
geen officiële benaming is. Professor 
Frans Kok, die het NVVL/FNLI-symposium 
in Wageningen leidde, pleit voor een lob-
by om de richtlijn aan te passen. Consu-
mentenbond en FNLI sluiten zich daarbij 
aan, bleek tijdens de discussie. 
“Er is bijna niet in generieke zin over 
zoutreductie te praten, want het is erg 
productspecifiek,” zegt Henk-Jan Meijer, 
productmanager bij TNO. Natriumchlo-
ride heeft een unieke smaak, kalium-
chloride een bittere bijsmaak. Daarom is 
natriumchloride maar deels te vervangen 
en is een mengsel van 1 op 1 de prak-
tische limiet. Kaliumlactaat biedt relatief 
gezien wel goede mogelijkheden voor 
smaakversterking zonder bijsmaak.
Wanneer er veel vet in een product zit, 
wordt de zoutperceptie verlaagd en is 
meer zout nodig. Zout- en vetvervanging 
kunnen dus soms hand in hand gaan. 
“Onderschat ook de verdeling in het 
product niet, een ongelijke verdeling 
geeft een andere perceptie,” aldus Mei-
jer.

Brood
Een snee brood bevat 0,4 gram zout. Het 
zoutgehalte van brood wordt meestal 
uitgedrukt in percentage van het deeg. In 
de praktijk blijkt dit te variëren van 1,7 tot 
2,4%. 2,2% is de warenwettelijke boven-
grens. Zout heeft een belangrijke functie 
in brood. Het zorgt voor stevigheid van 
het glutenskelet en houdt de werking van 
het gist onder controle. Technisch gezien 
is er maar 1% nodig. Meijer:“Halvering 
van het zoutgehalte in brood is zeker 
denkbaar. De consument vindt 1,5% 
acceptabel en dat is al een verlaging met 
een kwart. Knelpunt is dat kaliumchlo-
ride volgens de additievenrichtlijn niet in 
brood mag worden gebruikt.” 
Harry Bergen Henegouwen van Bak-
kersland viel Meijer in zijn lezing bij: 
“We zitten nu gemiddeld op 2,0%. We 
pleiten ervoor om als hele sector met 
halfjaarlijkse stappen het zoutgehalte te 
verlagen naar 1,8%. Dit zonder smaak-
correctie. Voor de tweede en moeilijkste 
fase kunnen vervangers ingezet worden.” 
Henegouwen pleit ervoor de warenwet-
telijke bovengrens te verlagen. In België 
ligt deze bijvoorbeeld al op 1,7%. 

Vleeswaren
Zoutreductie in vlees is moeilijker. Gérard 
de Wildt, docent aan de HAS Den Bosch, 
vertelt dat zout een conserverende func-
tie heeft. “Vooral in rauwe worstsoorten 
en hamsoorten is het zoutgehalte hoog: 
1,4 tot 3 gram per ons. In deze producten 
is zout ook van belang om vochtverlies 
tegen te gaan, want zout beïnvloedt het 
waterbindend vermogen van vleeseiwit-
ten.” 
Een vijfde van het natrium in vlees zit niet 
in zout, maar in hulpstoffen zoals pekel 
en MSG. In gepasteuriseerde vleeswaren 
is door gebruik van beschikbare alter-
natieven een reductie tot 30% mogelijk. 
Fosfaat en suiker kunnen water binden. 
Lactaat en acetaat, in combinatie met de 
zuurgraad, helpen de houdbaarheid en 
veiligheid te beheersen. Voor de smaak 
kunnen zoutvervangers worden gebruikt. 
Volgens De Wildt is het ook nog een optie 
om gewoon minder vleeswaren te eten. 
Meijer geeft aan dat de vleesindustrie 
al kaliumchloride gebruikt om 25 tot 
40% te vervangen. Volgens TNO kan tex-
tureren van vlees onder ultrahoge druk 
ervoor zorgen dat bij gebruik van minder 
zout de waterbinding overeind blijft. De 
druk werkt tevens conserverend. Deze 
methode is nog in de ontwikkelingsfase. 
DSM Food Specialties stelt dat het zout-In rauwe ham en gefermenteerde worstsoorten is zoutreductie lastig.

Er is bijna niet in generieke zin 
over zoutreductie te praten
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Corné van Dooren

Ingrediënten

Natuurlijke kleurstof
De bes Berberis boliviana lecher is een bron 
van natuurlijke kleurstoffen voor yoghurt. 
Amerikaanse onderzoekers voegden gemalen 
gedroogde zaden van de bes toe aan yoghurt. 
Na acht weken was de kleur gelijk aan die 
van yoghurt gekleurd met de commercieel 
verkrijgbare blauwe bes. Bovendien leek het 
vetgehalte geen invloed te hebben op de 
kleurstabiliteit.
De trend om kunstmatige kleurstoffen te ver-
vangen door natuurlijke is al een aantal jaren aan de gang. De 
publicatie van onderzoek over mogelijke schadelijke effecten van 
kunstmatige kleurstoffen lijkt de oorzaak van deze trend. 
 www-fst.ag.ohio-state.edu

Foliumzuur 
Zwangere vrouwen wordt aangeraden 
om foliumzuur in te nemen om het 
risico op een baby met een open rug-
getje te verminderen. Nu blijkt ook dat 
de B-vitamine de schade na een hartin-
farct beperkt. Artsen maken de krans-
slagader van een patiënt met een hart-
infarct open. Daar treedt altijd schade 
op aan de vaten. Uit het Belgisch-Amerikaans onderzoek bij ratten 
bleek dat toedienen van 10 milligram foliumzuur per dag gedu-
rende een week de schade aan de cellen aanzienlijk verminderde. 
 circ.ahajournals.org/

Duur ei is vervangbaar
Net als melk en kaas, zijn ook eieren 
het laatste jaar duurder geworden. Ei 
is belangrijk bij de vorming van textuur 
en structuur in verschillende product-
categorieën. Het Amerikaanse Gum 
Technology heeft hydrocolloïden en 
stabilisatoren ontwikkeld waarvan ze 
claimen dat het ei kan vervangen.
De eivervanger voor pudding bestaat 
uit een mix van carrageen en johan-
nesbroodpitmeel. Volgens Gum Technology kan deze mix ei voor 
100% vervangen in instant puddingen zoals crème karamel.
Voor gebakken producten zoals cakes, muffins en koekjes bestaat 
de vervangende mix voor ei uit xanthaan, guargum en sojaleci-
thine. Deze mix kan volgens het bedrijf tot 50% van ei in deze 
producten vervangen.
 www.gumtech.com

Natuurlijke fruitpreparaten
Synergy heeft een reeks natuurlijke zoetmakers op basis 
van fruit ontwikkeld voor zuivelproducten. Het bedrijf 
claimt dat deze ingrediënten het suikergehalte tot wel 
30% kunnen verlagen. Synergy is onderdeel van het 
Ierse zuivelbedrijf Carbery. Steve Morgan, commercieel 
directeur van het bedrijf vertelt dat de producten zijn 
ontwikkeld voor zuivelproducten die gezondere pro-
ducten willen maken zonder concessies te hoeven doen 
aan de smaak. “Bovendien leveren onze zoetmakers 
gelijk de fruitsmaak aan het product.”
 uk.synergytaste.com

Henk-Jan Meijer van 
TNO: “Bij soep en 
kant-en-klaarmaal-
tijden is veel winst 
te halen.”

gehalte in vleeswaren stapsgewijs kan worden gereduceerd met 
10 tot 20%. Nog eens 20% is mogelijk door smaakversterking 
en verhoging van de perceptie. Dit kan door gebruik te maken 
van glutamaat, nucleotiden, andere aminozuren, organische 
zuren en gistextracten. Gistextracten optimaliseren ook de 
algehele smaak, evenals smaakversterkers, kruiden en speceri-
jen. DSM realiseerde in proeven een zoutreductie van 40% in 
ham, zonder smaakverlies, door een combinatie van gistextract, 
kaliumchloride, salmiak en saccharose. 
  

Kaas
Eenzelfde oplossing is mogelijk in kaas. DSM maakte Cheddar 
kaas met 50% minder natrium, door gebruik van kaliumchlo-
ride en gistextract om de bittere bijsmaak te maskeren. Het 
oorspronkelijke smaakprofiel bleef behouden.
Volgens André van der Schaaf van Friesland Foods draagt vooral 
Gouda 48+ bij aan de zoutconsumptie: “Probleem is dat zout 
veel functies heeft naast smaak, te weten textuur, snijdbaar-
heid, korstvorming en rijping. Daardoor is kaliumchloride maar 
beperkt toepasbaar, zeg tot 30%. De bitterheid is deels weg te 
nemen door gebruik van aminozuren. Met de branche hebben 
we afgesproken eind 2009 op 15% reductie te zitten. Het moet 
in kleine stappen om de consument mee te krijgen.” 

Kant en klaar
Over soepen kan Meijer kort zijn. In één portie zit 2 gram 
zout. Daar is veel winst te behalen. Er is geen technologische 
noodzaak voor zout. Het is slechts een kwestie van smaak en de 
eerste twee maanden doorkomen om acceptatie te bereiken. 
Hetzelfde geldt volgens hem voor kant-en-klaarmaaltijden: 
“Daar zit soms wel 4,7 gram per portie in, terwijl 4 gram (= 
1%) een normale dosering is.” Bij deze producten speelt de 
lage prijs van zout een rol. “Alle andere oplossingen zijn helaas 
duurder”, aldus Grit.

Meer ingrediënten: www.vmt.nl
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