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‘   geen één op 
één vervanging voor zout’, aldus

Harry Renes, chief executive flavou-
rist van Quest. In zijn functie heeft hij
al zo’n 25 jaar te maken met de vraag
van de industrie naar smaken en aro-
ma’s. Deze zijn bedoeld om nieuwe
producten, die industrieel worden
bereid, een cachet te geven dat consu-
menten van een eigen bereide thuis-
maaltijd verwachten. ‘Producten ver-
liezen door de industriële bereiding
vaak aan smaak. Om dat te maskeren
wordt vaak zout gebruikt, vandaar dat

veel kant-en-klaarmaaltijden aan de
zoute kant smaken en te veel zout
kunnen bevatten. De laatste tien jaren
is de kwaliteit van dit soort producten
al wel met sprongen vooruitgegaan,
vanwege de toenemende vraag van de
consument en door verbeterde pro-
ductietechnieken. De industrie zit dan
ook al jaren om goede zoutvervangers

te springen. Ook zij zien aankomen
dat het zoutgehalte een gezondheids-
issue aan het worden is.’ Zijn collega,
Jolanda van Haarlem vult hem aan.
Zij is verantwoordelijk voor de mar-
keting van de smaakstoffen voor de
Savoury-tak van Quest, voor produc-
ten als soepen en snacks: ‘Zoals dat zo
vaak gaat, zie je dat bewegingen uit
Amerika overkomen naar Engeland

om vervolgens bij ons terecht te
komen. Het grootste issue is momen-
teel overgewicht waardoor wij veel
bijdragen leveren aan producten die
een lager vetgehalte hebben. Maar
ook producten met een lager zoutge-
halte hebben onze aandacht, al zijn
deze nog niet in zulke grote aantallen
op de markt. Daarbij speelt ook een
rol dat de media er meer aandacht
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Zout

voor hebben.’ Renes: ‘De gemoederen
in Nederland lopen nog niet zo hoog
op als in Engeland, waar een discussie
over het gebruik van natrium woedt,
maar er wordt al wel op geanticipeerd
door de industrie’.

Moleculen    De smaken en aroma’s
van Quest die inspelen op de vraag

naar een lager vet-, suiker- of zout-
gehalte zijn samengebracht onder de
naam ImapaQ Taste Technology.
Door hiervan gebruik te maken, kun-
nen industriële voedselbereiders het
zoutgehalte in bijvoorbeeld soepen of
snacks met 30 tot 50 procent reduce-
ren. De techniek van het bedrijf
draait om de toevoeging van aroma’s
met speciale ingrediënten (molecu-

len) aan samengestelde voedingsmid-
delen die de smaakwaarneming posi-
tief beïnvloeden. ‘We zijn zes jaar
geleden begonnen met de ontwikke-
ling, vanuit de gedachte dat consu-
menten smaken in kant-en-klare pro-
ducten willen die ze vanuit huis
gewend zijn’, licht Renes toe. Om dit
te bereiken, bekeken de onderzoekers
van Quest verschillende producten
met smaakeigenschappen die door
veel mensen worden gewaardeerd. De
kenmerkende aroma’s en geurstoffen
van runderbouillon, rijpe kaas en
ingrediënten, zoals ui, werden in
kaart gebracht. ‘Een ui is in veel
gerechten terug te vinden’, aldus
Renes. ‘En wie kent niet de karakteris-
tieke smaak van runderbouillon die
bovendien vaak als basis voor soepen
en sauzen wordt gebruikt.’ Van de
producten zijn extracten gemaakt.
Vervolgens zijn deze verder geanaly-
seerd via de gaschromatograaf-mas-
saspectrometer-sniff-analyse, waarbij
de molecuulstructuren worden gebro-
ken met elektronen, waarna een beeld
ontstaat van fragmenten van de che-

mische structuur. De fragmenten die
worden geanalyseerd, worden gekozen
met behulp van de menselijke neus.
‘Op hetzelfde moment als een mole-
cuulstructuur van het extract wordt
‘kapotgeschoten’, krijgt een geurdes-
kundige de geur van het fragment via
zijn neus door. Als deze denkt dat het
om een karakteristieke geur gaat, die
bijvoorbeeld bij een bepaald product
past, wordt de structuur als het ware
gefotografeerd. Zo zien we dat
bepaalde fragmenten waarin we geïn-
teresseerd zijn niet altijd de hoogste
piekwaarde in de analyse van het
fragment vertegenwoordigen. Het
stukje molecule waar het om gaat
wordt vervolgens verder geanalyseerd,
nagemaakt, getest op stabiliteit en uit-
eindelijk toegepast in verschillende
producten. Voor de aroma’s en geur-
stoffen kunnen worden toegepast en
worden verkocht, moeten ze eerst een
zogenoemde FEMA GRAS-status ver-
krijgen, wat betekent dat ze door
onafhankelijke instituten toxicolo-
gisch zijn goedgekeurd. Ik zou voor
de toevoegingen die wij maken dan
geen angst hebben, in tegenstelling tot
sommige natuurlijke geur- en smaak-
stoffen waarvan de kenmerken niet
precies bekend zijn.’

Proeven    Behalve productielijnen
waarbij van kleine naar grote schaal
wordt gewerkt, bezit Quest een pro-
fessionele keuken met dito chef die de
producten van Quest test. Koken zon-
der ui bijvoorbeeld, maar toch met
een uiensmaak. Tijdens het bezoek
aan Quest ben ik in de gelegenheid
om onder meer kippenbouillon te
proeven waarvan het zoutgehalte is
verminderd. Zonder zout is het flauw,
met InmpaQ taste technology-aro-
ma’s eraan toegevoegd is de smaak
voller. Ok, n=1, subjectief. Een tweede
demoproduct waaraan ImpaQ was
toegevoegd, sojamelk, had een veel
minder bittere nasmaak. N is nog
steeds 1. En tenslotte waren er chips
te proeven met minder zout, met
neutrale chipsgeur, maar met een
sterke kaas- of uiensmaak, waarbij de
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zoutreductie niet te proeven was.
Weer n=1, maar ik neem gevoeglijk
aan dat de vele internationale bedrij-
ven die met Quest zakendoen dat niet
voor niets doen. Op de markt van
geur- en smaakstoffenbedrijven
neemt Quest een vijfde plaats in,
naast giganten als Givaudan en IFF.
‘We zien ons zelf als een exclusieve
boutique; het is niet ons streven om
de grootste te worden’, aldus Renes.
‘We zijn uit op creativiteit, innovatie
en exclusiviteit.’

Zout niet GRAS    Als het om zout-
vervanging voor de industrie gaat,
lijkt er ook voor Quest nogal wat
werk aan de winkel in de nabije toe-
komst, als het gezondheidsbewustzijn
op dit punt toeneemt. De Amerikaan-
se consumentenorganisatie Center of
Science in the Public Interest (CSPI)
houdt sinds 1983 van honderden
populaire (Amerikaanse) voedings-
middelen bij wat het natriumgehalte
ervan is. In het rapport Salt assault
Brand-name comparisons of Processed
Foods komt naar voren dat van de 69

producten die in 2004 nog steeds op
de markt zijn, het gemiddelde gehalte
slechts met vijf procent is gedaald,
van 592 naar 564 mg, ongeveer 0,3
procent per jaar. Maar tussen 1994 en
2004 is er zelfs een natriumtoename
tot zes procent. En de toevoegingen
lijken nogal willekeurig. Zo bevat een
portie kleine frites van Burger King
drie keer zoveel natrium als een klei-
ne portie frites van McDonalds, 550
mg tegen 190 mg per 100 gram pro-
duct.

Het rapport signaleert dat de voed-
selbereiders maar weinig voorkeur
geven aan zoutreductie. Daar stellen
de samenstellers van het rapport de

meningen van onderzoekers tegen-
over die ervan overtuigd zijn dat de
reductie van natrium met vijftig pro-
cent in industrieel bereide voeding en
in restaurants jaarlijks zo’n 150.000
levens zou kunnen redden (1). Ze
gaan ervan uit dat industrieel bereide
voeding en restaurantvoeding voor
drievierde bijdragen aan de natrium-
inname. Slechts een klein deel van de
inname komt van thuisgebruik. De
aanbevelingen van de overheid om
minder gul met het zoutbusje te
koken, komen blijkbaar goed aan.

Uit de constatering van het CSPI dat
er nogal wat variatie is in dezelfde
categorieën producten van verschil-
lende merkleveranciers, leidt de orga-
nisatie af dat zonder verlies van
smaak er al heel wat winst te halen
valt door het natriumgehalte te verla-
gen. En ze ondersteunen dat met een
experiment dat in Australië plaats-
vond. Hieruit bleek dat consumenten
nauwelijks konden onderscheiden dat
het natriumgehalte van hun brood
over een periode van zes weken was
gedaald. Het ging om 25 procent (2).
Ook blijkt dat mensen die producten
met een laag zoutgehalte gaan gebrui-
ken vanwege hun te hoge bloeddruk
snel aan de smaak wennen. Ze waar-
deren de smaak in plaats van het zout
(3).

Om de zoutreductie verder op gang
te brengen, doet het CSPI-rapport
een aantal aanbevelingen, ervan uit-
gaande dat de reductie van zout in
voeding bijdraagt aan de verlaging
van hypertensie, wat de organisatie
onderbouwt in het rapport Salt: the
forgotten killer. Zo zou de FDA, de
Amerikaanse Food and Drug
Adminstration, die zich onder meer
bezighoudt met de veiligheidscontrole
op voeding, financiële middelen moe-
ten vrijmaken voor iemand die zich
met natrium bezig gaat houden, in
het bijzonder met maatregelen om
het gebruik te reduceren. Ook roept
de organisatie de FDA en USDA (het
Amerikaanse ministerie van
Landbouw) op om nu al paal en perk
te stellen aan de natriumgehalten van

sommige industrieel bereide produc-
ten. De limieten zouden kunnen wor-
den afgeleid van de producten van
bedrijven die nu al lage natriumge-
halten bevatten. Een andere nogal
drastische maatregel is het aanmerken
van zout als additief, waardoor aan
het publiek duidelijk wordt dat over-
consumptie een serieus probleem is,
en waardoor het natriumgebruik ver-
der kan worden gelimiteerd. Als addi-
tief zou natrium de zogenoemde
GRAS-status (Generally Recognized
As Save) moeten opgeven.

‘Zout zit in heel veel voedingsmid-
delen’, reageert Harry Renes van
Quest. ‘Je zou dan in heel veel voe-
dingsmiddelen het additief krijgen.
Wij hopen natuurlijk dat bedrij-
ven voor onze ImpaQ techno-
logy gaan kiezen.’
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