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Zoutverlaging: 
urgentie geboden
Sappigheid versterkt zoute smaak van vleesproducten

vleesproducten behoren tot de top drie van productcategorieën 
die bijdragen aan de hoge zoutinname in het westerse dieet. 
recent is er een strategie ontwikkeld voor zoutverlaging door 
het versterken van de zoutperceptie van bewerkte vleesproduc-
ten via het verhogen van de sappigheid. nieuw ontwikkelde 
worsten met verhoogde vochtafgifte werden als sappiger en 
zouter ervaren. de hierbij horende te realiseren zoutverlaging 
varieert tussen de 15 en 40%.

hoeveelheid vloeistof die uit het product 
kan worden geperst; een verschijnsel dat 
zich voordoet bij het kauwen van de gels. 
Sensorische evaluatie van de gels toonde 
aan dat verhoging van de hoeveelheid 
serum van 3 naar 12% de zoete smaak van 
de gel met 20% verhoogde, waardoor de 
fructose aanzienlijk kon worden verlaagd 
zonder de smaak te veranderen (2). 
Vochtafgifte is gerelateerd aan de percep-
tie van waterigheid en sappigheid van 
modelgelsystemen (3). Omdat sappigheid 
een belangrijk kenmerk is bij (bewerkte) 
vleesproducten, hebben ze zich gericht op 
zoutreductie in worst door de vochtafgif-
te, en hiermee ook de sappigheid van de 
producten, te verhogen.

Worstbereiding
Doel van de proefopzet was het ontwikke-
len van een serie worsten, die varieerde in 
zoutgehalte en hoeveelheid vochtafgifte, 
maar niet in textuur. Door aan het vlees-
deeg verschillende typen polysacharide 
toe te voegen (d.w.z. 0,3% methylcellulose 
of 0,3% gellan gum) werd de hoeveelheid 
vochtafgifte gestuurd. Figuur 1 laat zien 
dat onafhankelijk van het zoutgehalte 
(tussen 0,8 en 1,8%) de varianten met 
methylcellulose een lage vochtafgifte 
(gemiddeld 0,3%; vergelijkbaar met die 
van commerciële worsten onder dezelfde 
experimentele omstandigheden). De vari-
anten met gellan gum toonden een hoge 

Overmatige zoutconsumptie draagt bij 
aan de vele gevallen van hart- en vaat-
ziekten en verschillende andere chroni-
sche ziekten. De huidige zoutinname in 
de westerse wereld ligt rond 9 tot 12 g/
dag, terwijl een inname via voeding      
van 6 g/dag wordt geadviseerd. Brood, 
bewerkte vleesproducten en kaas zijn de 
drie belangrijkste categorieën voedings-
middelen voor de zoutconsumptie. Voor 
vlees en bewerkte vleesproducten is een 
natriumreductie van 50% voorgesteld. 
Omdat natrium meerdere functies vervult 
in vlees, gaat het simpelweg reduceren 
van het natriumgehalte gepaard met ver-
lies van stevigheid, minder intense smaak 
van zout en andere smaken en een kortere 
houdbaarheid. Aangezien deze factoren 
uiteindelijk de acceptatie van de consu-
ment beïnvloeden, is er behoefte aan stra-
tegieën die de neveneffecten van verla-
ging van het natriumgehalte compense-
ren. Drie belangrijke benaderingen zijn 
voorgesteld als compensatie voor de 

natriumreductie in vleesproducten: 1. 
gebruik van zoutvervangers/alternatie-
ven; 2. gebruik van smaakversterkers die 
de zoute smaak van producten versterken 
en natuurlijke aroma’s die de associatie 
met zout versterken; en 3. optimalisatie 
van de fysieke vorm van zout voor een 
sterkere zoute smaak (inhomogene zout-
verdeling in het product). Combinaties 
van de eerste en tweede aanpak zijn door 
NIZO food research met succes toegepast 
in kaas en vleesproducten (1). De door 
het Top Institute Food and Nutrition en 
NIZO ontwikkelde strategie richt zich op 
de versterking van de zoute smaak door 
de structuur van bewerkte vleesproducten 
aan te passen. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat vochtafgifte uit een 
modelgelsysteem de zoete smaak van het 
product versterkt (1). 
De onderzoekers gebruikten wei-eiwitge-
len waarin de vochtafgifte onafhankelijk 
van het fructosegehalte werd ingesteld. 
Vochtafgifte werd gedefinieerd als de 
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vochtafgifte (gemiddeld 3,7%). Een klein 
verschil in de stevigheid van de worsten 
(uitgedrukt als de elasticiteitsmodulus of 
Young’s modulus) werd waargenomen 
tussen de varianten met een hoge en een 
lage vochtafgifte. Het zoutgehalte had 
geen invloed op de modulus of de vocht-
afgifte. Analyse van het zoutgehalte van 
de verschillende worsten, liet slechts klei-
ne verschillen zien tussen monsters met 
een hoge en een lage vochtafgifte. 

Zoutperceptie
De sensorische eigenschappen van de 
worst zijn geanalyseerd door een getraind 
QDA-panel (Quantitative Discriptive 
Analysis). Voor de beschrijving van de 
worsten kwamen de panelleden overeen 
om drie sensorische kenmerken te 
gebruiken: zoute smaak, stevigheid en 

sappigheid. Om adequate scores voor de 
zoute smaak te verkrijgen, evalueerden 
de panelleden eerst de zoute smaak van 
één stukje van de worst, terwijl de struc-
tuurkenmerken bij een tweede stukje van 
het monster werden geëvalueerd. Verge-
lijkbaar met de textuurmetingen lag de 
sensorische stevigheid van de worsten 
met een lage vochtafgifte iets hoger dan 
bij de varianten met hoge vochtafgifte 
(zie figuur 2). 
In overeenstemming met de vochtafgifte-
metingen en onafhankelijk van de zout-
concentratie was de sensorische sappig-
heid van de worsten met hoge vochtafgif-
te hoger dan die van de tegenhangers met 
een lage vochtafgifte (figuur 2). Het ver-
schil in sensorische sappigheid was ech-
ter niet zo duidelijk als bij de instrumen-
teel bepaalde vochtafgifte. Bovendien was 

de sensorische sappigheid van de varian-
ten met een lage vochtafgifte afhankelijk 
van het zoutgehalte. De sappigheid neemt 
toe bij toenemend zoutgehalte. De relatie 
tussen vochtafgifte en sensorische waar-
neming in gekookte worst is complexer 
dan in het modelsysteem van wei-eiwit-
gels met polysacchariden, waar een dui-
delijke relatie werd waargenomen tussen 
vochtafgifte en het mondgevoel van de 
waterafgifte (2).
De sensorische scores voor zoute smaak 
toonden een aanzienlijk sterkere zoute 
smaak voor de worsten met veel vochtaf-
gifte in vergelijking met de varianten met 
weinig vochtafgifte (figuur 2c). De mate 
van de toename van de zoutperceptie, als 
gevolg van de vochtafgifte, nam toe naar-
mate het zoutgehalte afnam. Versterken-
de effecten zijn inderdaad doorgaans dui-

Figuur 1. vochtafgifte (a), elasticiteitsmodulus (B) en zoutgehalte (c) van de gekookte worstvarianten met een lage vochtafgifte (blauw) en een hoge vochtafgifte (groen).

Figuur 2. sensorische sappigheid (a), stevigheid (b) en zoutperceptie (c) van de gekookte worstvarianten met een lage vochtafgifte (blauw) en een hoge vochtafgifte (groen).
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delijker bij lage concentraties smaakstof-
fen (2,4). Het kan echter ook doordat de 
sappigheid van bewerkte vleesproducten 
afhankelijk is van het zoutgehalte. Bij de 
monsters met een hoge vochtafgifte is de 
vochtafgifte bepalend voor de sappigheid. 
Bij de monsters met een lage vochtafgifte 
wordt de sappigheid bepaald door de 
waterbinding van het vlees, dat wordt 
beïnvloed door het zoutgehalte. De waar-
neming van de sappigheid van de variant 
met weinig serum bij 1,8% toegevoegd 
NaCl ligt slechts iets lager dan bij de 
overeenkomstige varianten met veel 
serum, terwijl het verschil in waargeno-
men sappigheid bij 0,8% toegevoegd NaCl 
groter is (figuur 2c).
Worstvarianten die een hoge vochtafgifte 
tonen bij de instrumentele analyse wor-
den als sappiger en zouter ervaren dan de 
overeenkomstige varianten met een lage 
vochtafgifte. Dus de zoute smaak van 
worst wordt versterkt door de afgifte van 
vocht tijdens het kauwen en de hierbij 
behorende sappigheid. Dit versterkende 

effect is groter bij lage zoutgehaltes dan 
bij hogere zoutgehaltes. Figuur 3 geeft de 
zoute smaak van de worstvarianten als 
een functie van het gemeten zoutgehalte 
van de worsten weer. Op alle niveaus is de 
zoute smaak bij de varianten met veel 
serum sterker dan bij de varianten met 
weinig serum. 

Aanzienlijke zoutreductie mogelijk
De zoute smaak van vlees wordt versterkt 
door de vochtafgifte en de hierbij beho-
rende sappigheid. Het waargenomen ver-
sterkende effect is bij een laag zoutgehalte 
groter dan bij een hoger zoutgehalte. De 
waarneming van sappigheid bij bewerkte 
vleesproducten is een gecombineerd 
resultaat van de hoeveelheid serum dat bij 
het kauwen uit het vlees wordt geperst 
(ongebonden water) en het vermogen van 
het spierweefsel om water vast te houden 
(gebonden water). Het onderzoek heeft 
aangetoond dat een relatieve zoutreductie 
van 15 tot 40% mogelijk is.
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Figuur 3. Zoute smaak als functie van het zoutgehalte van de 

gekookte worst met lage vochtafgifte (blauw) en hoge vochtafgifte 

(groen).
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