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Smeerbaar goud
MEER DAN DE HELFT VAN DE BEWERKTE VOEDINGSMIDDELEN IN DE SUPERMARKT 
BEVAT PALMOLIE. WAAROM IS DE INDUSTRIE ZO DOL OP PALMOLIE EN HOE 
(ON)GEZOND IS HET EIGENLIJK? DE CONSUMENTENBOND ZOCHT HET UIT.

TEKST: HARRY VAN DOOREN

In meer dan de helft van bewerkte voedings-
middelen zit palmolie of  een afgeleide daarvan. 
Het is niet meer weg te denken uit gebak, koekjes 
en margarine. Ook schoonmaakmiddelen, 
 shampoo en cosmetica zitten er vol mee en als 
biobrandstof  draaien er motoren op. De vraag 
naar goedkope palmolie stijgt nog steeds en dat is 
koren op de molen van opportunistische plantage-

baronnen in bijvoorbeeld Maleisië en Indonesië, 
waar het leeuwendeel van de palmolie vandaan 
komt. Oerbossen worden gekapt en platgebrand 
en plantages verrijzen aan de lopende band. In 
Borneo is in een halve eeuw 80% van het regen-
woud verdwenen, de orang-oetan in het nauw 
gedreven en de biodiversiteit sterk verminderd. 
Om niet te spreken van de lokale bevolking die 
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Smeerbaar goud
Uit de tropen 
Palmolie wordt verkregen 
uit de vruchten van de 
 oliepalm die in de tropen 
groeit en meer dan 20 
meter hoog kan worden. 
Na enkele jaren groei wor-
den de vruchten van de 
palm geoogst. De eerste 
persing van de vruchten 
levert ongeraffineerde 
palmolie op. Deze is rood 
van kleur en rijk aan caro-
tenoïden en vitamine E. 
Vervolgens wordt deze olie 
geraffineerd om ongewens-
te stoffen te verwijderen en 
de houdbaarheid te 
 verlengen. De palmolie die 
zo wordt verkregen, is 
goudkleurig. De pit van de 
vrucht wordt vermalen en 
levert witte palmpitolie op.

Cosmetica

landbouwgronden en houtkapgebieden heeft 
 moeten afstaan in ruil voor slechtbetaalde en 
onveilige arbeid in de ‘olie-industrie’. 

De vraag naar duurzame palmolie van traceer-
bare herkomst is nog klein, al lijkt daar onder 
invloed van bijvoorbeeld Unilever verandering in 
te komen (meer informatie over duurzame palm-
olie is te lezen in de Consumentengids van april).

Palmolie, palmpitolie en kokosolie (kopraolie) 
zijn de meestgebruikte plantaardige vetten van 
exotische oorsprong in de landbouw- en voedings-
industrie. Hun voornaamste kenmerk is dat ze 
relatief  eenvoudig te scheiden zijn in een vloei-
baar en een vast deel, in tegenstelling tot olijf-, 
koolzaad-, zonnebloem- en sojaolie. 

Vloeibare plantaardige oliën bevatten voor-
namelijk onverzadigde vetzuren en zijn daardoor 
beter voor de gezondheid. Maar productontwik-
kelaars kunnen met oliën minder goed uit de 
 voeten, omdat die zich slecht laten ‘kneden’. Om 
bijvoorbeeld koek en gebak de gewenste eigen-
schappen mee te geven, zijn vaste vetten nodig. 
Vroeger werden daarvoor dierlijke vetten gebruikt 
als reuzel en ossenwit, maar de verzadigde vet-
zuren daarin verhogen het risico op hart- en 
 vaataandoeningen. Daarom zijn fabrikanten over-
gestapt op plantaardige oliën. 

Vanuit voedingskundig oogpunt is dat mis-
schien een stap vooruit, maar om bijvoorbeeld 
smeerbare margarine te maken op basis van 
 zonnebloemolie, moet je die olie ‘harden’ (hydro-
generen). Daarbij wordt een deel van de onver-
zadigde vetzuren omgezet in verzadigde, totdat de 
gewenste smeerbaarheid is bereikt. Een groot 
nadeel is dat hierbij transvetzuren worden 
gevormd die schadelijker zijn voor hart en vaten 
dan verzadigde vetten.

Beste van twee werelden
Palmolie verenigt het beste van twee werelden: 
een plantaardig vet met ongeveer evenveel ver-
zadigde als onverzadigde vetzuren, waardoor het 
bij de juiste temperatuur kan worden ingezet 
om een product de gewenste eigenschappen mee 
te geven. Door de olie te scheiden in een vaste 
(palmstearine) en een vloeibare substantie 
 (palmoleïne) ontstaat een kneedbaar ingrediënt 
dat wordt benut om volume in gebak, cake, choco-
pasta en koekjes te creëren. Het vloeibare deel is 
goed bestand tegen hoge temperaturen en wordt 
gebruikt voor de productie van gefrituurde snacks 
als chips en zoutjes. Croissants en frieten die 
palmolie bevatten, zien er knapperiger en dus 

smakelijker uit. En omdat de smaak vrij neutraal 
is, heeft palmolie een streepje voor op bijvoorbeeld 
olijf- en arachideolie. Palmolie wordt dus vooral 
gebruikt om de structuur, textuur, smeuïgheid en 
stabiliteit van voedingsmiddelen te bepalen.

De economische voordelen van palmolie zijn 
ook zonneklaar. Het rendement per hectare is 
drie tot zes keer zo hoog als van andere bekende 
plantaardige oliën en daarmee is palmolie aan-
merkelijk goedkoper.

Gezonde vetten
Wie gezond wil leven haalt niet meer dan 10% van 
de benodigde dagelijkse calorieën uit verzadigd 
vet. Voor de gemiddelde Nederlander is dat eerder 
zo’n 13%. Daarnaast is er de aanbeveling om voor-
al onverzadigde vetzuren uit plantaardige produc-
ten en vis te consumeren, en om transvetten te 
mijden. Gelukkig is de hoeveelheid transvetten in 
kant-en-klare producten de laatste jaren sterk 
teruggedrongen. Een totaal vetvrij dieet is niet 
aan te bevelen omdat je dan de in vet oplosbare 
vitaminen A, D, E en K misloopt. 

De genuanceerde werkelijkheid is dat niet alle 
verzadigde vetten even slecht zijn voor de aderen, 
maar de nadelen van verzadigd vet lijken voorals-
nog groter dan de mogelijke voordelen. Feit is dat 
verzadigde vetzuren uit palmolie zelden worden 
gebruikt vanuit voedingskundige overwegingen, 
maar vooral omdat ze de industrie van dienst zijn 
om commercieel aantrekkelijke producten te 
maken. En dat zijn opvallend vaak producten die 
geen eerste keus zijn in een gezond voedings-
patroon: koek, gebak, snacks en tussendoortjes. 
Om van koekenbakkers te verlangen dat ze in der-
gelijke producten onverzadigde vetten gebruiken, 
is het paard achter de wagen spannen, omdat die 
dan vervolgens gehard worden, wat dus ongezon-
de transvetten oplevert. Ook het milieu schiet 
daar niet zo veel mee op omdat andere oliën min-
der rendement per hectare geven en er dus veel 
meer ruimte nodig zou zijn om aan de nog immer 
stijgende vraag te voldoen. 

Etikettering
Slechts enkele fabrikanten vermelden 
het gebruik van (duurzame) palmolie op 
de verpakking. Standaard staat er 
alleen ‘plantaardige olie’ op en weet je 
niet of er palm-, zonnebloem-, koolzaad- 
of een olie uit een andere plantaardige 

bron is gebruikt. Palmolie is vaak de 
basis voor slaolie, frituurolie en marga-
rine. 
Vanaf december 2014 moet op levens-
middelenverpakkingen staan welke 
plantaardige olie is gebruikt. 
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