
039

IngredIënt & Productvmt   .   7 meI 2013   .   nr 10

Zout ‘uitruilen’

Kaliumchloride
In Suprasel neemt kalium de functionaliteit 
over van natrium. Kaliumchloride is een 
goed alternatief omdat eigenschappen als 
waterbinding, conserverende werking en 
textuur vergelijkbaar zijn. Bekend nadeel 
van kaliumchloride is evenwel de bittere en 
metaalsmaak. Om dit te ondervangen is de 
samenwerking met geur- en smaakstoffen-
leverancier Givaudan essentieel.

Speciaal aroma
Givaudan integreerde de TasteSolutions 
smaaktechnologie in de zoutvervanger. 
Speciaal voor vleeswaren werd het aroma 
TS-M100 ontwikkeld. Het bevat geen vlees-
aromanoten en is dus geen vleesaroma. De 
werking berust op het maskeren van de 
ongewenste smaak van kalium en tegelij-
kertijd het versterken van de zoutsmaak. 
Naast herstel van het zoutprofiel is het aro-
ma ook ontworpen om het mondgevoel en 
de sappigheid van vleeswaren te verhogen 
ter compensatie van het verlaagde zoutge-
halte. Het aroma is daarmee meer dan een 

hartige smaakversterker. Suprasel One-
Grain met TS-M100 is bestemd voor de 
Europese markt en is universeel toepasbaar 
in zowel gekookte als gefermenteerde pro-
ducten. Het kan worden geëtiketteerd als 
natrium- en kaliumchloride en aroma. 

Prijs geen bottleneck
Sander Tierolf, sBU marketingmanager van 
AkzoNobel Salt Specialities, noemt de zout-
vervanger prijstechnisch concurrerend. “De 
meerprijs van Suprasel liggen in de orde-
grootte van ‘halve centen’ per portie. Nu de 
vleeswarensector en de retail zich via een 
convenant tot zoutverlaging hebben ver-
plicht, zal prijs niet (meer) de bottleneck 
zijn (zie pag. 37, red.).” Naar zijn mening 
kunnen door de een-op-een zoutvervan-
ging vleesproducten met een verlaagd 
natriumgehalte sneller op de markt komen. 
“En met Suprasel kun je je als vleeswaren-
fabrikant onderscheiden op smaak”, aldus  
Tierolf.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Suprasel OneGrain TS-M100 vervangt zout 
een-op-een in vleesproducten. De reductie 
wordt bereikt doordat 40% van het natri-
umchloride is vervangen door kaliumchlo-
ride. Het geïntegreerde aroma zorgt voor 
herstel van het smaakprofiel en de eeteigen-
schappen. Tot 40% verlaging van het zout-
gehalte in vleeswaren is mogelijk via simpel 
‘uitruilen van zout’.

OneGrain-technologie
Akzo Nobel ontwikkelde de OneGrain-
technologie, waarmee het natrium- en kali-
umzout alsook het aroma bij Suprasel One-
Grain in één korrel worden gecombineerd. 
Microscopische opnamen (zie foto) laten 
gelijkmatige korrels zien die alle ingrediën-
ten bevatten en ook de grootte hebben van 
gewoon zout. Traditionele menging (links 
op de foto) geeft een ongelijkmatige deel-
tjesgrootteverdeling, die bij verwerking 
leidt tot segmentatie en stofvorming. De 
nieuwe zoutvervanger heeft door deze 
structuur dezelfde meng- en oploseigen-
schappen als zout. Het is ook te gebruiken 
in aanvulling op nitrietzout voor vlees-
producten.
De OneGrain-technologie werd eerder al 
toegepast in producten voor de bakkerij-
sector in het De bewuste Bakker-concept, 
waarbij natrium- en kaliumchloride wor-
den gecombineerd met een gistextract.

alles dat nodig is voor zoutvervanging in één 
korrel terugbrengen, zodat er geen aanpassin-
gen nodig zijn in receptuur of procesvoering. 
Vanuit deze doelstelling is de nieuwe zoutver-
vanger suprasel OneGrain voor vleeswaren 
ontwikkeld. Zoutproducent akzonobel en   
geur- en smaakstoffenspecialist Givaudan 
sloegen de handen ineen.
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