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zoutberg

elke dag 
een overdosis
De minister vindt 
dat we te veel zout 
eten. En daar heeft 
ze een punt.

is zout ongezond?
Ja en nee. Je kunt niet zonder: zout 
 regelt de vochtbalans in je lichaam en 
het is nodig voor een goede werking 
van je spier en zenuwcellen. Het 
probleem is alleen dat we te veel zout 
binnenkrijgen.

wat is daar mis mee?
Het geeft allerlei problemen in je 
lichaam. te veel zout eten leidt bij
voorbeeld tot een hoge bloeddruk, en 
dat verhoogt weer de kans op hart en 
vaatziekten. Er zijn ook aanwijzingen dat 
te veel zout het risico op maagkanker 
vergroot. Een overdosis zout zorgt er 
ook voor dat je nieren extra aan de bak 
moeten om dat zout via je urine af te 
voeren. Door dat harde werken kunnen 
je nieren beschadigen. En als je veel 
plast, raakt je calcium kwijt, terwijl je 
dat nodig hebt voor de opbouw en het 
onderhoud van je botten en gebit.  

hoeveel is nog gezond?
Het Voedingscentrum adviseert om niet 
meer dan 6 gram zout per dag te eten. 
Dat geldt voor volwassenen en kinderen 
vanaf 11 jaar, de limieten voor jongere 
kinderen liggen lager.  

Zout bestaat uit natrium en chloride, 
waarbij natrium het schadelijkste 
onderdeel is. Op de meeste voedings
middelen staat niet hoeveel zout 
erin zit, alleen hoeveel natrium. Om 
natrium om te rekenen naar zout, 
moet je het met 2,5 vermenigvuldigen. 
Nogal onhandig natuurlijk als je in de 
 supermarkt staat. Dat beseften de 
 beleidsmakers ook: vanaf 2014 moet 
daarom het zout gehalte in grammen op 
het etiket worden vermeld.

ik gebruik nauwelijks zout, 
dan zit ik toch goed?
Dat kan, maar dat hoeft niet. Hoeveel 
je thuis strooit, bepaalt doorgaans 
maar 20% van de hoeveelheid zout die 
je binnenkrijgt. De overige 80% zit in 
producten die je kantenklaar koopt. 
Brood, vleeswaren en kaas zijn groot
leveranciers. Kantenklaarmaaltijden, 
pizza’s, soep, worst, kaas, sauzen en 
snacks zijn berucht om hun zout gehalte. 
Een pizza bevat vaak al meer dan het 
dagmaximum, maar boterhammen met 
beleg tikken eveneens behoorlijk aan. 
Ook blik en potgroenten hebben zout 
aan boord. Als je voornamelijk verse en 
onbewerkte ingrediënten gebruikt en 
weinig uit pakjes en zakjes kookt, krijg 
je waarschijnlijk minder zout binnen dan 
gemiddeld.

te veel zout proef je toch?
Soms, maar zeker niet altijd. Ook zoete 
producten, zoals koekjes, kunnen veel 
zout bevatten. Je proeft dat alleen niet  

omdat er ook veel suiker in zit. Zoute 
drop is bijvoorbeeld ook niet zouter dan 
zoete. In zoute drop zit alleen minder 
suiker of zoetstof, waardoor de zoute 
smaak sterker uitkomt.

waar kan ik dan op letten?
Kies zo veel mogelijk voor verse en 
onbewerkte ingrediënten en wees 
bij het koken zuinig met zout. Geen 
verse groente? Neem dan diepvries. 
En probeer de ware zoutmijnen zoals 
kantenklare producten, snacks en 
 tussendoortjes te vermijden. Extra 
voordeel: je blijft er slank bij. In be
werkte voeding die veel zout bevat, zit 
namelijk vaak ook veel vet of suiker.

zout is toch nodig om eten 
lekker te maken?
Zout is een smaakversterker. Eten 
zonder zout smaakt algauw flauw en 
smakeloos. Maar je smaakpapillen 
wennen snel aan eten met minder zout. 
Een overmaat aan zout verhult subtie
lere smaken, dus met minder zout kan 
het eten zelfs lekkerder worden.

pizza, brood,
zoete drop ...
het zwemt 
aLLemaaL
overdadig 
in het zout

De Nederlandse 
man eet ongeveer 
1,5 keer zo veel 
zout als het 
Voedingscentrum 
goed vindt voor 
het hart (6 gram 
per dag). De 
voedsel industrie 
beloofde het 
zoutgehalte terug 
te dringen, maar 
de laatste jaren 
nam de gemid-
delde zoutinname 
per Nederlander 
volgens het rIVM 
maar met 3% af. 
Bij elke test van 
de Consumenten-
bond blijkt dat  
fabrikanten toch 
kwistig blijven 
strooien.

twee 
keer 

zoveel
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15Wat zoet: de Club van Suiker-
zakjesverzamelaars in  Nederland 
bestaat dit jaar dertien jaar. een 

van de doelen: het produceren 
van een digitale catalogus.

zoutberg

Zout heeft overigens nog meer 
functies. Het wordt bijvoorbeeld van 
oudsher gebruikt als conserveringsmid
del, vooral voor vis en vlees. Olijven 
gaan geruime tijd in een zoutbad om de 
extreem bittere smaak weg te nemen. 
In brood, kaas en vleeswaren wordt 
zout ook gebruikt om een bepaalde 
structuur te krijgen.

wat zijn de alternatieven?
Er zijn allerlei kruiden die de functie van 
zout als smaakversterker (deels) kun
nen overnemen. Welk kruid geschikt 
is, hangt af van het gerecht. Salades 
en koude gerechten kunnen goed 
zonder zout met smakelijke kruiden of 
fruitvinaigrette. Er zijn ook kantenklare 
kruidenzouten waarbij een deel van het 
zout is vervangen door een kruiden
mengsel. 
Een andere smaakversterker is vetsin. 
Die stof is op de etiketten van allerlei 
voedingsmiddelen terug te vinden als 
(mono)natriumglutamaat, MSG, of 
E621. Het zit bijvoorbeeld in soepen, 

sauzen, worst en snacks. Hoewel een 
verband met de smaakversterker nooit 
wetenschappelijk is aangetoond, voelen 
sommige mensen zich niet lekker nadat 
ze vetsin hebben gegeten: ze krijgen 
bijvoorbeeld hartkloppingen, duizelig
heid of hoofdpijn. 

en zeezout, is dat gezonder?
Nee, in zeezout zit net zo veel natrium 
als in gewoon keukenzout. Wel interes
sant zijn zogenoemde zoutvervangers 
waarin een deel van het natrium is ver
vangen door kalium, zoals Jozo  Bewust 
en LoSalt. Kalium gaat het bloed
drukverhogende effect van natrium 
tegen. Zout met kalium is even zout als 
gewoon zout. Sommige mensen vinden 
het een tikje bitterder smaken, maar 
verwerkt in een gerecht proef je dat 
niet. Kaliumzout is niet voor iedereen 
geschikt. Heb je nierproblemen, of 
gebruik je plaspillen of medicijnen 
tegen een hoge bloeddruk of hartfalen? 
Overleg dan eerst met een diëtist, 
huisarts of apotheker.

een keer zoutloos 
koken? Kijk voor 
inspiratie op 
erna’s ongezou-
ten website, 
opgericht door 
hartpatiënte 
erna Boertien. 
een site vol lek-
kere recepten 
die zonder zout 
worden bereid. 
Kijk op www.
smakelijketen-
zonderzout.nl.

henry Uitslag
Campagneleider voeding bij  
de Consumentenbond
‘Na ons zoutontbijt met de tweede 
Kamer in mei, gaat minister Schippers 
eindelijk maxima stellen aan de hoe
veelheid zout in ons eten. Per product
groep wordt de beoogde zoutreductie 
vastgesteld en worden de resultaten 
openbaar gemaakt. Zo wordt duidelijk 
welke fabrikanten onze gezondheid met 
een korreltje zout nemen. Een stap in 
de goede richting, al zagen we liever 
dat het wettelijk wordt geregeld.’

Marianne Geleijnse
Professor voedingswetenschappen  
bij Wageningen UR 
‘Zout is niet verslavend. Je krijgt geen 
afkickverschijnselen als je minder of 
zonder zout gaat eten. Natrium vervan
gen door kaliumzout vind ik hooguit een 
tijdelijke oplossing. We moeten echt 
van die zoute smaak af. Dat lukt niet 
met kalium en ook niet met zeezout, 
dat gezonder zou zijn omdat het meer 
mineralen zou bevatten: het gaat om te 
kleine hoeveelheden. Het enige voor
deel is dat je er misschien wat zuiniger 
mee strooit omdat je het beter ziet.’

miss perfect
zoekt
het op


