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Smaakvolle 
snacks met 
minder vet

Herformulering van snacks

de productie van saucijzenbroodjes bij Smilde Bakery.
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heeft  een ingrediënt langer de tijd om smaakstoff en af te geven.” De 
Hoog ziet in de toekomst bovendien veel kansen in het onderzoek dat 
zij doet naar coalescentie, dus het samenvloeien van vloeistofdruppels 
in de mond. “Als dat samenvloeien sneller en beter verloopt, dan geeft  
dat de producten een romigere smaak. Zo zorg je er dus voor dat men-
sen het beschikbare vet beter proeven. Je creëert met minder vet 
dezelfde ervaring.” Deze laatste technologie wordt vooral ontwikkeld 
voor mayonaise-achtige producten en kan in de toekomst wellicht ook 
gebruikt worden voor de vetverlaging van vulling van hartige snacks. 

Geur
Een tweede functie van vet is de overdracht van geur. De meeste geur-
stoff en lossen goed op in vet. “We zijn dus op zoek naar andere stoff en 
die de geur goed kunnen overbrengen”, vertelt Visschers. Vet heeft  
bovendien vaak invloed op de structuur van een product. Een voor-
beeld daarvan is bladerdeeg dat bestaat uit honderden deeglaagjes met 
een fl interdun vetlaagje ertussen. “Voor dit vetlaagje heb je geharde, 

verzadigde vetzuren nodig”, ver-
telt De Hoog. “Met enzymen en 
biopolymeren proberen wij de 
structuur van vetten aan te pas-
sen. Voor een klant hebben we 
al gewerkt aan het bepalen van 
het juiste vetmengsel met meer 

onverzadigde vetten dat dezelfde eigenschappen heeft  als geharde, 
verzadigde vetten. Met speciale laser microscopie kunnen we de 
laagjes goed analyseren en de eff ecten meten.”

Frituren
De knapperigheid van hartige snacks heeft  ook te maken met het fritu-
ren. Tijdens het frituren verdampt er water en lucht uit de korst. Zo 
ontstaan er poriën en daardoor neemt een product vet op. “Het is de 
uitdaging om een beslag te maken waarbij de verdamping gecontro-
leerd wordt door een samenspel van lucht, water en zetmelen”, zegt De 
Hoog. “Zo krijgt de korst een minder poreus karakter en kan een pro-
duct minder vet opnemen. Ook werken we aan technologieën om de 
poriën te sluiten met een coatinglaag.” Visschers vertelt bovendien dat 
frituren met stoom een oplossing biedt. “Voor een knapperige korst 
heb je een groot temperatuurverschil nodig tussen de olie en het pro-
duct. Hierdoor ontstaan er kleine explosies die uiteindelijk zorgen voor 
een knapperig korstje. Dit eff ect bereik je niet door frituurolie te ver-
vangen door normale stoom, want dat heeft  een te lage temperatuur en 
maakt het product vochtig.” Het is wel mogelijk om producten te ‘fritu-
ren’ in droge stoom die verhit is boven de 140˚C. In deze ‘oververhitte 
stoom’ vinden die kleine explosies ook plaats. Zo ontstaat er een knap-

Hartige snacks bevatten nog altijd veel vet, zo blijkt uit het NWVA-
rapport ‘de vetzuursamenstelling van hartige snacks – groot’ dat in 
april verscheen. Het saucijzenbroodje staat op 1 (met gemiddeld 23,3% 
vet), gevolgd door de hamburger (17,3%) en frikadel (16,1%). De kaas-
souffl  é en het saucijzenbroodje bevatten gemiddeld het meeste verza-
digde vet (respectievelijk 8,2% en 12,4%). In een aantal productsoorten 
troff en de onderzoekers grote verschillen aan in het vetgehalte en het 
gehalte verzadigd vet. Het vetgehalte in loempia’s varieert met een fac-
tor 4,5. Bij hamburgers is dat bijna een factor vier. Het rapport conclu-
deert dat het dus mogelijk is om producten te produceren met minder 
(verzadigd) vet.

Smaak
“Wij zien geen reden om te twijfelen aan de resultaten van het onder-
zoek”, zegt Nicole Vervaet, woordvoerder MVO, de ketenorganisatie 
voor oliën en vetten. “Maar het blijft  natuurlijk een steekproef. De 
industrie doet veel om het vetgehalte in hartige snacks te verlagen of 
om verzadigde vetten te vervan-
gen. Maar dat is lastig omdat vet 
een belangrijke functie heeft . Een 
loempia met een laag vetgehalte 
moet net zo lekker en knapperig 
zijn. Dat is technisch nog niet 
altijd mogelijk.” Onderzoekers 
van TNO en NIZO food research geven aan dat het behoud van 
smaak, geur en structuur de drie belangrijkste uitdagingen zijn bij het 
verlagen van het vetgehalte. “Smaak is een ingewikkeld samenspel van 
sensorische ervaringen”, zegt Ronald Visschers, business line manager 
bij TNO. “Dit begint al bij de ogen. Een bleek frietje smaakt anders dan 
een frietje dat er knapperig uitziet. Ook de geur speelt een rol. Tijdens 
het kauwen komen er meer smaak- en geurstoff en vrij. Daardoor ver-
andert de smaak van een product. Vet heeft  daarin een belangrijke 
functie. Het zorgt voor een zachte sensatie en een romige smaak. Het 
geeft  je het gevoel dat een product smelt op de tong.”

Afgift eprofi el
Er zijn verschillende technologische oplossingen om met minder vet 
dezelfde smaakbeleving te creëren. Zo vertelt Visschers dat het moge-
lijk is om ingrediënten zoals gelatine te gebruiken. Gelatine lijkt qua 
smaaksensatie op vet omdat het ook smelt in de mond. Els de Hoog, 
stabilitywerkgroepleider Tailoring Taste & Texture bij NIZO, legt uit 
dat smaakstoff en, opgelost in vet, een bepaald afgift eprofi el hebben. 
“We meten dat afgift eprofi el en zoeken naar oplossingen om dat na te 
bootsen. Met emulgatoren kun je bijvoorbeeld een olielaagje aanbren-
gen waardoor een product langer op de tong blijft  plakken. Daardoor 

Snackfabrikanten kunnen nog veel doen om de vetzuursamenstelling in hartige snacks te verbe-
teren, concluderen onderzoekers van nvWa. toch werkt de industrie hier wel aan. het is nog een 
uitdaging om vetarme snacks te produceren met dezelfde smaak, geur en hetzelfde mondgevoel.

de productie van saucijzenbroodjes bij Smilde Bakery.

‘ We proberen het afgifte-
pro� el van smaakstoffen 
na te bootsen’
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voorbeeld altijd vet nodig om bladerdeeg te produceren. Je kunt  
dit hooguit reduceren. Daarom is het ook belangrijk om nieuwe  
producten te introduceren met weinig vet en weinig calorieën. 
We laten ons daarbij inspireren door de buitenlandse keuken,  
bijvoorbeeld met tapasachtige producten.”
Kruiter vertelt dat deze laatste route misschien nog wel meer lef en 
doorzettingsvermogen vraagt dan het herformuleren van het bestaan-
de assortiment. “De infrastructuur van ons hele bedrijf is ingericht op 
de productie van traditionele producten. Hiervoor hebben we de juiste 
kennis en apparatuur in huis. We zijn er de laatste dertig jaar steeds 
beter in geslaagd om deze producten snel en efficiënt te produceren. 
Bij het introduceren van echt nieuwe producten moeten we weer klein 
beginnen. We willen die stap toch graag zetten, omdat we daarmee 
bouwen aan een gezondere categorie.”

Eigen graf
Tot slot geeft Kruiter aan dat het introduceren van gezondere produc-
ten vooral een kwestie is van mentaliteit. “Je hebt niet overal hoogstaan-
de technologische oplossingen voor nodig. Met eenvoudige aanpassin-
gen konden we al veel bereiken. Daarnaast hebben we ervoor gekozen 
om drie medewerkers in dienst te nemen die zich fulltime bezighouden 
met innovaties, waaronder het gezondheidsthema.” Kruiter vindt dit de 
juiste visie voor de toekomst. “We hebben als sector lang gedacht dat 
wij niet mee hoefden te gaan met de gezondheidstrend. De gedachte 
was dat consumenten best af en toe mochten genieten van een product 
met veel calorieën. Het besef groeit dat we niet door kunnen blijven 
gaan met het introduceren van calorierijke producten. Daarmee graven 
we uiteindelijk ons eigen graf. We zullen een andere weg in moeten 
slaan om ook in de toekomst bestaansrecht te houden.”

• Maaike TindeMans •

m. tindemans, typischtindemans, www.typischtindemans.nl

perige korst, zonder dat het product extra vet opneemt. Hiermee is het 
vetpercentage in veel producten minstens te halveren.

Vulling
Er worden dus veel technologieën ontwikkeld voor de verbetering van 
de vetzuursamenstelling in hartige snacks. Toch is het ook mogelijk 
om zonder die technologieën grote slagen te maken. “Het verlagen van 
het vetgehalte begint altijd met een goede productanalyse”, vertelt Eva 
Düsterhöft, senior product manager dairy en cheese technology. “Je 
analyseert welke ingrediënten de hoogste bijdrage hebben in het totale 
vetgehalte. Vaak zal dat de vulling zijn. Je zet al grote stappen met het 
herformuleren van de vulling en het gebruiken van vetvervangers.” 
Zelf heeft ze meegewerkt aan het Europese project CheeseCoat. Daar-
bij is er een pizzakaas ontwikkeld met slechts 3% vet en toch goede 
bak- en smelteigenschappen. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in 
het bereidingsproces en is gebruikgemaakt van speciaal geselecteerde 
starterscultures. In de toekomst is het ook mogelijk deze technologieën 
te gebruiken bij de productie van kaasvullingen, bijvoorbeeld voor 
kaassouffles.

Puzzel
Smilde Bakery is al jaren actief bezig met vetverlagingen. In 2009 
introduceerde dit bedrijf de Zócijs, een saucijzenbroodje met 20% 
minder vet en 20% minder zout. “We zijn al onze producten aan het 
herformuleren”, vertelt directeur Alex Kruiter. “Meestal doen we dat in 
stilte. We hebben de Zócijs wel onder de aandacht gebracht.” De 
belangrijkste uitdagingen waren om de smaak, de malsheid van het 
vlees en de knapperige eigenschappen van het bladerdeeg te behou-
den. Dit werd bereikt door zout te vervangen door andere kruiden, het 
vlees deels te vervangen door groenten (zoals erwten) en door voor het 
bladerdeeg een technologie toe te passen met een speciaal type marga-
rine. Bovendien is het broodje tien procent lichter gemaakt, zodat con-
sumenten minder calorieën eten per portie. Smilde heeft voor deze 
herformulering de samenwerking gezocht met Wageningen UR, de 
Vakschool Rijn IJssel Wageningen en een extern adviesbureau. “Het is 
een hele puzzel, bijvoorbeeld om vlees hetzelfde te laten smaken”, ver-
telt Kruiter. “De universiteit had veel kennis over de manier waarop 
smaken op elkaar inwerken. We hebben veel van hen geleerd en die 
kennis kunnen we ook gebruiken voor de herformulering van andere 
producten.” De Zócijs smaakt niet exact hetzelfde als het oorspronke-
lijke product. “Het smaakt iets puurder en kruidiger”, vertelt Kruiter. 
“Maar het heeft nog steeds een stevige vulling en een krokante korst.”

Tapas
Smilde gaat zeker door met de herformulering van de bestaande pro-
ducten. Daarnaast is Kruiter tot de conclusie gekomen dat het goed is 
om totaal nieuwe, gezonde producten te introduceren, zodat de consu-
ment meer keuze krijgt en voor betere alternatieven kan kiezen. “We 
willen uit de modus van gewenning stappen”, vertelt hij. “Je hebt bij-

Smilde Bakery introduceerde in 2009 de zócijs, 

een saucijzenbroodje met 20% minder vet en 

20% minder zout.

Fishstick, vis met een korstlaag. deze foto 

toont de vetmigratie.
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