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Hans Kraak en Chantal Gnocchi

Sinds januari is er glutenvrije sojasaus van 
Kikkoman op de Nederlandse markt. 
Daarvoor was alleen de traditioneel 
gebrouwen sojasaus van het Japanse merk 
verkrijgbaar, die wordt gemaakt op basis 
van gefermenteerde tarwe en sojabonen. De 
glutenvrije saus is gemaakt op basis van 
sojabonen alleen, zonder aan  wezigheid van 
allergene (tarwe)eiwitten. De Nederlandse 
Coeliakie Vereniging is blij met de glutenvrije 
etikettering, maar zou graag meer pro-
ducten als glutenvrij in de winkels zien 
staan. 
 
In de Nederlandse Kikkoman-fabriek in 
Hoogezand-Sappemeer licht senior manager 
operations, Jan Stutvoet, het deksel op van 
een van de zeventig silo’s waarin de Kikko-
man-sojasauzen op natuurlijke wijze worden 
gefermenteerd. Iedere silo in de fabriek heeft 

een inhoud van zo’n zeventig kuub. De glu-
tenvrije productie-eenheid zit nog niet hele-
maal vol. ‘De vraag is nog niet zo groot en we 
produceren dan liever in kleinere hoeveel-
heden’, zegt Stutvoet. ‘Om deze reden heb-
ben we ook nog geen apart circuit voor de 
productie van glutenvrije saus, dus komt het 
aan op een goede hygiëne als we van batch 
wisselen.’
De Nederlandse vestiging produceert voor de 
Europese markt. Sinds de opening in 1997 
liet het bedrijf een jaarlijkse omzettoename 
van gemiddeld 10 procent zien. En voor de 
nabije toekomst staat een verdere uitbreiding 
van de productiecapaciteit op stapel, want de 
vraag blijft stijgen. Gemiddeld gebruiken 
Europe anen een tiende liter sojasaus per jaar, 
wat in schril contrast staat met de Japanners 
die met zo’n acht liter per capita per jaar kop-
loper zijn. In de Verenigde Staten, waar Kik-
koman al sinds de jaren zestig produceert, is 
het verbruik per hoofd ongeveer een liter per 
jaar. 
In de hal boven de geïsoleerde bottelruimte 
laat Stutvoet nog de grote variëteit aan Kikko-
man-etiketten zien die voor de verschillende 
producten en landen in Europa nodig zijn. 
‘Voor we overgaan tot botteling van een nieu-
we productiebatch, moeten de mensen aan 
de lijn zeker weten om welk product het gaat. 
Om fouten met etikettering te voorkomen, 
moeten ze voor de start van de productie het 
juiste etiket uitdraaien, dat opgeplakt moet 
worden bij het controlepaneel. Dat is vooral 
van belang bij glutenvrije saus.’

NEDERLANDSE SMAAK Bing-Yu Lee is 
vanuit het verkoopkantoor in London de ma-
nager van Kikkoman Trading Europe. ‘Wij Jan stutvoet, senior manager operations 

KiKKoman nederland 

hebben de glutenvrije sojasaus op de markt 
gebracht, omdat we meer vraag naar gluten-
vrije producten signaleren’, zegt hij. ‘Het past 
in de trend waarin mensen op zoek zijn naar 
gezonde producten. Hiervoor brachten we 

‘Kikkoman Gluten Free’
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product minder dan 20 mg/kg gluten bevat 
(< 20 ppm) mag een product volgens de wet 
als glutenvrij worden verkocht, maar reguliere 
sojasauzen bevatten door de fermentatie ook 
al vaak minder dan 20 ppm (zie kader). ‘Nie-
mand kan garanderen dat een product 100 
procent glutenvrij is’, zegt Lee. ‘Wij doen ons 
best, maar contaminatie, ook nadat het pro-
duct de fabriek verlaten heeft, is nooit 
helemaal uit te sluiten, maar dat gaat dan 
buiten ons om. Met de glutenvrije sojasaus 
komen we de mensen met een gluten  -
intolerantie extra tegemoet.’ 
Afgelopen jaar presenteerde Kikkoman de 
resultaten van een onderzoek naar sojasaus 
als smaakvervanger voor zout, dat werd uit-
gevoerd in samenwerking met Wageningen 
Universiteit. Daaruit bleek dat in bijvoorbeeld 
saladedressing en soep het zoutgehalte met 
respectievelijk 50 en 17 procent zou kunnen 
worden teruggedrongen, zonder de smaak-
beleving aan te tasten. ‘Wil je je salade een 
goede zoutsmaak geven, dan is het eigenlijk 
beter de reguliere sojasaus gebruiken’, vindt 
Lee. ‘Ook dan heb je reductie van het zoutge-
bruik. Wij Japanners zijn met sojasaus opge-
groeid. Wij proeven de subtiele verschillen, 
zoals een wijnkenner dat doet, maar ik moet 
zeggen dat het verschil tussen de reguliere en 
glutenvrije sojasaus erg klein is.’
Het beleid van Kikkoman in Europa en Ne-
derland is erop gericht sojasaus vaker als 
smaakmaker in de keukens te krijgen. ‘Dat is 
iets wat langzaam zal gaan, want een smaak 
en eetcultuur verander je niet zomaar’, reali-
seert Lee zich. ‘Zo wordt in de Nederlandse 
cultuur veel gebruikgemaakt van de zoete In-
donesische ketjap en is men in Europa ge-
wend aan dikkere sauzen, zoals mayonaise. 

Het kost tijd om mensen om te leren gaan 
met sojasaus, maar dat is niet erg, wij heb-
ben geduld en nemen de tijd. Dat doen we 
met al onze innovaties. Zo brengen we in 
Japan steeds meer kant-en-klaarmaaltijden 
uit en richten we ons in de VS vooral op 
producten op basis van soja.’
Niet voor niets betekent Kikkoman voor Ja-
panners tienduizend jaar geluk en een lang 
leven. 

GLUTENVRIJ Volgens de voorzitter van de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging, Marieke 
Mol, zijn de Kikkomansauzen ‘prima produc-
ten, dat geldt zowel voor de glutenvrije soja-
saus als de  sojasaus op basis van tarwe’. 
Medewerkers van de vereniging deden een 
paar jaar geleden een veldonderzoek naar het 
glutengehalte van in Nederland op de markt 
verkrijgbare ketjap- en sojasauzen. ‘Zestien 
van de sauzen waren gemaakt op basis van 
tarwe’, zegt Mol. ‘Van slechts twee sauzen 

eerder al onze zoutarme variant sojasaus op 
de markt.’ Lee is zich bewust van de discus-
sie, die vooral in de VS op internet is ge-
voerd, over mogelijk allergische reacties bij 
gebruikers van reguliere sojasauzen. Als een 

‘Kikkoman Gluten Free’

Bing-Yu lee, manager KiKKoman europe

´We zien de afgelopen jaren dat er een enorme 
toename is van producten die coeliakie-

patiënten kunnen gebruiken´
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kwam het glutengehalte hoger uit dan 20 mg 
per kilo, er was een saus met 30 en een met 
25 ppm.’
Volgens de EU-wetgeving mogen producten 
die meer dan 20 ppm gluten bevatten vanaf 1 
januari 2012 niet meer als ‘glutenvrij’ worden 
geëtiketteerd. Tot die tijd is er een overgangs-
fase. ‘Het is een norm die al langer via de  
Codex Alimentarius is voorgesteld’, zegt Mol. 
‘Deze is gebaseerd op klinische studies waar-
in naar voren komt dat bij deze lage hoeveel-
heden gluten patiënten geen negatieve reac-
ties meer hebben op het darmslijmvlies.’
Niet alle producenten van sojasaus vermel-
den dat er tarwe in hun product is verwerkt. 
De Nederlandse Vereniging voor Coeliakie 
raadt patiënten aan zich niet al te veel zorgen 
te maken als tarwe niet is geëtiketteerd. ‘Glu-
tenniveaus in sojasauzen zijn doordat de tar-
we chemisch of via biologische weg is afge-
broken erg laag en onder de norm.’
Niettemin pleit de vereniging voor een betere 
etikettering van glutenvrije producten. Mol: 
‘We zien in de afgelopen jaren dat er een enor-
me toename is van producten die coeliakie-
patiënten kunnen gebruiken. Zowel de smaak 
als de samenstelling is sterk verbeterd. Steeds 
meer bedrijven zien er dan ook een markt in 
omdat het aantal mensen met coeliakie groeit. 
Wij hebben 12.000 leden, maar waarschijnlijk 
lopen er in Nederland zo’n 150.000 mensen 
rond die coeliakieverschijnselen hebben. Het 
is jammer dat in veel producten tarwe(meel) 
wordt verwerkt. In mijn supermarkt kan ik als 

coeliakiepatiënt bijvoorbeeld nog maar één 
soort mayonaise kopen, want in de rest zit  
tarwe. Het probleem is dat de aanwezigheid 
van tarwe(meel) meestal niet helder is aange-
geven. Daarbij komt dat de VWA niet de capa-
citeit heeft om de etiketteringswetgeving  
adequaat te controleren. Of een product  
glutenvrij is, is soms gissen en proberen. Het 
zou duidelijker zijn als meer producenten 
“glutenvrij” gingen produceren en etiketteren.’

Mol pleit voor meer producten waarin tarwe-
meel is vervangen door bijvoorbeeld rijst-, 
mais- of aardappelmeel. 
‘Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Er is on-
langs een heerlijke tarwevrije beschuit op de 
markt gekomen. Het gaat de goede kant op. 
Veertig jaar geleden was je nog een zielige 
patiënt met coeliakie, nu niet meer, de keuze 
is gelukkig enorm toegenomen.’

traditioneel recept

Wereldwijd produceert Kikkoman jaarlijks ongeveer 500 miljoen liter sojasaus. ruim 
de helft wordt gemaakt in Japan, de andere helft in zeven fabrieken op verschillende 
continenten. Hoewel Kikkoman beursgenoteerd is, wordt het bedrijf nog steeds geleid 
door nazaten van de familie, die zo’n 300 jaar geleden met de productie van sojasaus 
begonnen. 
ook in nederland gebeurt de productie volgens oud-Japans recept. voor de sojasaus 
in de fermentatiesilo komt, worden de geroosterde tarwe en sojabonen vermengd met 
een Aspergillus-schimmel. voor de glutenvrije saus worden alleen sojabonen ge-
bruikt. de enzymen van de Aspergillus-stam breken koolhydraat- en  
eiwitstructuren af. na zo’n drie dagen wordt de zo ontstane massa (Koji) in de silo’s 
vermengd met water, zout, melkzuurbacteriën en gisten (shikomi). Het fermentatie-
proces, waarin aminozuren en suikers complexe bindingen aangaan, duurt ongeveer 
vijf maanden. daarna kan de saus worden geperst tot een klassieke sojasaus. deze 
kan verder als basis dienen voor verschillende afgeleide producten, zoals woksauzen. 
voor de sojasaus wordt gebotteld en verder verwerkt, vindt nog een purificatiestap 
(pasteurisatie) plaats. uiteindelijk bevat het gefermenteerde product een rijk palet 
van zo’n 300 geur- en smaakcomponenten. 
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marieKe mol, voorzitter nederlandse 

coeliaKie vereniging
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