
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Module 5.1: 
Boter vs. olie 
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Bakken, braden, gieten, smeren, dippen 
Wanneer we voedsel bereiden, gebruiken we bijna altijd vet. Het zorgt dat iets niet aanbakt of dat iets 
aan je boterham blijft plakken. Daarnaast geeft vet extra smaak aan alles wat we eten. 

Het meest gebruikte keukenvet is boter en daarnaast olie. Margarine, halvarine, roomboter of bak- en 
braadboter staan in bijna alle keukens binnen handbereik. Maar welk vet is nou voor welk doeleind het 
beste? 

Bakken & braden 
Olie 
Olie is vloeibaar. Dit betekent dat het voor het overgrote deel uit de onverzadigde vetten bestaat. Dat 
maakt olie ook zo gezond! Een beetje olijfolie bij opdienen is altijd een heerlijke toevoeging.  

Onverzadigd betekent ook dat het nog verbindingen aankan, en zuurstof is daarbij een sluwe vetkiller. 
Zodra een olie verhit wordt gaat het roken, reageren met zuurstof, en hierdoor oxideert het. Net zoals 
een appel bruin wordt. Oxidatie is voor het lichaam enorm giftig. Veel geoxideerde olie binnenkrijgen 
kan je letterlijk ziek maken. Kort, maar op lange termijn ook chronisch. Daarom zijn vloeibare oliën 
geen goede keuze om in te bakken! 

Geraffineerde olijfolie, maisolie, arachideolie, raapolie, koolzaadolie en vloeibaar bak en braadvet 
oxideren minder snel en kunnen gebruikt worden, het liefst onder de 150 graden. Rijstolie is de 
uitzondering op de regel. Deze is erg stabiel en is uitstekend om in te bakken, maar wel aan de dure 
kant.  

Vaste vetten 
De verzadigde vetten zijn hard op kamertemperatuur. Ze zijn vast. Stabiel. Er kan niet zo veel meer 
mee gebeuren. Ook niet wanneer je deze verhit! Bakken in harde vetten geeft dus geen gifstoffen in je 
vet. Daarom zijn harde vetten een gezonde keuze om mee te bakken. 

Toch zijn niet alle harde boters hetzelfde. Roomboter bevat eiwitten. Deze kunnen verbranden boven 
de 150 graden en hier komt een giftige stof bij vrij. Margarine bestaat al uit oliën, die weer kunnen 
oxideren. Blijft er nog wel wat over dan? 

Jazeker, mijn persoonlijk favorieten: kokosolie en geklaarde boter! Laten we beginnen bij kokosolie. 
Voor de een is het een wonderproduct, voor de ander een aderslibber. Hoe zit het nu echt? 

Kokosolie is een bijna volledig verzadigd vet. Het bevat bijna geen omega’s of andere vitamines of 
mineralen, maar je lichaam kan het toch heel goed gebruiken. Dit komt door de middellange 
vetzuurketens. Deze komen bijna niet voor in onze voeding, maar kokosolie bestaat bijna alleen uit 
deze vetten! Deze vetzuren kunnen we heel efficiënt gebruiken. Stabiel bij verhitting en vol 
middelketen vetzuren. Dubbel goed. Een perfect bak- en braadvet! 

Geklaarde boter 
Geklaarde boter is roomboter waarbij het water, vetten, eiwitten en de vaste melkbestanddelen van 
elkaar zijn gescheiden. Dit doen ze door de roomboter op lage temperatuur te verhitten, zonder de 
boter te karamelliseren of verbranden. Het melkvet wordt eruit gehaald en dit is de geklaarde boter. 
Ghee is ook geklaarde boter, maar deze wordt nog langer door verwarmd tot het karamelliseert. 
Hierdoor krijgt de boter een nootachtige smaak.  

Ghee en geklaarde boter zijn erg stabiel, wat betekend dat het tot hoge temperaturen verhit kan 
worden zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen. Het eiwit is eruit waardoor het ook niet meer 
verbrand. Geklaarde boter en ghee zijn dus goede vetten om mee te koken, bakken en braden! Je kunt 
het beste kiezen voor 100% biologische geklaarde boter of ghee. Deze wordt gemaakt van rauwe 
biologische en ongezouten boter en kun je tegenwoordig gewoon in de winkel kopen.  
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Recepten bak & braadvet 

 

Recept: geklaarde boter 
Smelt een pakje (biologische) grasboter/roomboter au 
bain-marie (in schaal bovenop een pan warm tot kokend 
water). Laat de boter niet koken, anders blijven de vaste 
delen rond borrelen. De eiwitten vormen een schuimlaag 
bovenop de boter. Schep deze eiwitten van de het 
oppervlak af met een schuimspaan of lepel totdat het 
oppervlak schoon en helder is.  

Draai na het afspanen het vuur uit en laat de schaal 
boven het water staan. Hierdoor zakken alle overige 
vaste delen naar de bodem. Giet de boter voorzichtig af 
in een glazen pot waarbij je de vaste bestanddelen van 
de bodem achter laat. Gebruik eventueel een zeef.  

 

Recept: Ghee 
Begin net zoals bij geklaarde boter au bain-marie met het 
smelten van de boter. Lepel het schuim af tot het vet 
helder en vrij van schuim is. Roer tijdens het koken niet 
door het vet. De vaste bestanddelen zakken naar de 
bodem waar ze beginnen te karamelliseren. Dit geeft de 
typisch nootachtige smaak af aan het melkvet. Dit duurt 
ca. 30 tot 45 minuten. Let op dat je deze bestanddelen 
niet verbranden! Dit is ongezond. Zodra het botervet 
karamelkleurig is en schuim eraf is giet je het 
voorzichtig in een glazen pot, eventueel met een zeef. 
Laat ook hierbij de vaste bestanddelen achter in de pan. 

Het vet zal eenmaal op kamertemperatuur weer gaan stollen. Je kunt de ghee of geklaarde boter buiten 
of binnen de koelkast bewaren en blijft zeker een maand goed. Zolang de boter geen vies laagje krijgt, 
brokkeltjes krijgt of stikt kun je het veilig gebruiken in al je gerechten! 

 

 

 

 

Kanttekening 
Harde vetten kunnen je cholesterol en lichaamsgewicht omhoog brengen wanneer de voeding en 
leefstijl niet in balans is. Overstappen naar vaste vetten kan in dat geval een negatief effect hebben op 
je cholesterolniveau. Zorg altijd wanneer je meer harde, verzadigde vetten gaat gebruiken dat je een 
gezond voedingspatroon hebt met veel onverzadigde vetten en een gezond leefpatroon met dagelijkse 
lichaamsbeweging (wandelen, fietsen, poetsen etc.).  
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Smeren, gieten en dippen 
Nederlanders zijn brood eters. Dit betekent dat we een hoop op die boterhammen smeren. Nog altijd 
raadt de Nederlandse gezondheidsraad aan om margarine op je brood te doen. Maar is dit nog wel 
nodig? En wat is een gezond smeersel? 

Margarine & halvarine 
Margarine bestaat al zo’n 150 jaar. Ontworpen om voedzaam vet lang houdbaar 
te maken in magere tijden door het bedrijf wat we nu kennen als Unilever. Toen 
der tijd werd het gemaakt met rundvet, room en koeienuiers, maar die tijd is al 
lang voorbij gelukkig. Tegenwoordig is margarine industrieel gemaakt met 
plantaardige oliën en water, zowel hard als vloeibaar. Omdat dit beter voor ons 
is en de barre tijden toch wel voorbij zijn. 

Zoals je nu weet is de balans tussen omega 3 & 6 flink verstoord in ons huidige 
voedingspatroon. En dit verhoogt het ontstekingsniveau in ons lichaam wat het 
herstelproces van het lichaam belemmert. Om dit weer in balans te brengen 
moeten we meer plantaardige oliën binnenkrijgen. En hier zit margarine dus vol 
mee! Alleen is margarine een heel sterk bewerkt product. Dit betekent dat 
producenten er veel aan toe hebben gevoegd en veranderd. Hierdoor zit er 
gemiddeld 4x zo veel omega-6 in dan omega-3. Niet erg bevorderlijk voor de 
balans. Daarom raad ik persoonlijk margarine en halvarine af bij een gezonde 
en evenwichtige leefstijl. 

Etiket van Becel met omega-3 

Roomboter 
Er is veel minder bewerking nodig om roomboter te maken. Enkel gefermenteerde zuivel en zout. 
Roomboter staat bekend om zijn volheid als het gaat om vetten. Dit zijn voor een groot deel verzadigde 
vetten, waarvan een te veel ongezond is. Daarnaast bevat het van nature vitamine A, D, E en K en is 
het gefermenteerd: dus melkzuurbacteriën. Daar worden de darmen blij van! 

Om de roomboter smeerbaar te maken, wordt er een heel klein beetje natuurlijke olie, zoals 
raapzaadolie, toegevoegd. Puur boter is namelijk te hard om zo uit de koelkast te smeren. Deze olie 
wordt niet verwarmd maar koud toegevoegd, zodat er geen goede stoffen verloren gaan of vervormen 
door verhitting.  

Roomboter is dus een gezond alternatief op margarine, mits het matig wordt gebruikt en je geen last 
van je darmen hebt! Beter besmeer je niet iedere boterham met boter omdat dit veel extra en meestal 
onnodige energie is Dit is echt niet meer nodig, tenzij je hagelslag gebruikt. Wil je wel graag iedere 
boterham besmeren met brood? Dan is een halvarine boter qua energiewaarde een betere keuze.  

Dippen 
Sop je je brood in bijvoorbeeld koolzaadolie, lijnzaadolie, walnootolie, raapzaadolie of extra vierge 
olijfolie, dan krijg je effectief de belangrijke vetten binnen zonder alle bij-stoffen en verzadigde vetten. 
Puur natuur en heel erg gezond. Niet voor iedere dag, maar wel lekker met een stokbroodje bij de 
borrel! Vet bevat wel meer kcal per gram, dus maak hier geen dagelijkse gewoonte van en geniet er 
intens van! 

 
 
Bekijk voor meer inzichten, meningen van wetenschappers en informatie het filmpje van 
broodje gezond over bakken en braden. Maar let op: hier wordt geen rekening gehouden 

met omega3 & omega6 balans! Dus trek je eigen conclusie! 
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Overzicht  
Hieronder een handig overzicht over de opbouw van verschillende vetten en oliën. Zo kun je snel zien 
wat bewuste keuzes zijn voor verschillende doeleinde.  

Kokosolie bevat, net als geklaarde boter en roomboter, veel verzadigde vetten (rood). Deze zijn erg 
stabiel en transformeren niet bij verhitting. Goed om in te bakken. Olijfolie, lijnzaadolie, 
zonnebloemolie, walnootolie en raapzaadolie bevatten allemaal veel onverzadigde vetten en zijn een 
goede toevoeging na bereiding aan soepen, sauzen, salades en als finishing touch over gerechten.  
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Vol vet of mager 
Je zou misschien denken dat magere producten gezonder zijn omdat deze een heel stuk minder 
calorieën bevatten. Toch is dit niet helemaal waar. Uit verschillende studies is gebleken dat je juist 
door het gebruiken van volle producten je niet per definitie aankomt in gewicht, en de kans op diabetes 
en overgewicht juist lager is.  

De vetzuren geven ons langer een vol gevoel dan producten zonder deze vetten. Hierdoor snack je veel 
minder snel in de eerste uren na het eten. Ook ondersteunt vet de hormoonregulatie, wat invloed heeft 
op het eetgedrag. Als we weinig vet eten wil het lichaam automatisch gaan compenseren. Het heeft vet 
nodig. Deze compensatie gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van suikers of ongezonde vetbronnen. En dit 
is weer een ongezonde vervanging. Als je alles bij elkaar bekijkt is het dus gezonder om bewust en 
gematigd voor volle producten te kiezen (naast voldoende vezels, vitamines en mineralen!), in plaats 
van de magere varianten 

Light 
Toen er na de oorlog weer voldoende eten beschikbaar kwam, werden de mensen langzaam steeds 
zwaarder. Als eerste kregen de vetten de schuld hiervan. Mensen kozen massaal voor de producten die 
laag in vet waren. De voedingsindustrie ging daarom nieuwe varianten ontwikkelen met weinig of zelf 
helemaal geen vet en noemde dit de light variant. 
 
Maar niet alleen het vetgehalte ging hiermee achteruit, ook de smaak ging hiermee uit de producten.  
Om deze smaak wat terug te brengen werden er andere voedingsstoffen aan toegevoegd zoals suiker, 
zout en smaakstoffen. Deze extra’s worden nog altijd aan producten toegevoegd ter compensatie van 
vet. Hierdoor verschillen de calorieën vaak maar minimaal en is light niet direct gezonder! 
 

Een voorbeeld 
Een schoolvoorbeeld hiervan is Lays chips. De originele chips, gefrituurd in zonnebloemolie, bevat van 
nature veel vetten. Logisch, het is gefrituurd. Omdat ook Lays een ‘gezonder’ alternatief wilde bieden, 
kwamen ze met de light varianten met wel 33% minder vet! Maar als je eens goed over het etiket leest 
weet je al snel meer. Light chips bevat een stuk minder vet, maar veel meer zout.  
 
Daarna kwam de oplossing: Oven baked chips. Niet gefrituurd in olie, maar gebakken in de oven! En 
met wel 50% minder vet als gefrituurde chips. Hoewel de calorieën per 100 gram wat minder zijn als 
de originele versie, bevat deze chips het hoogste aantal koolhydraten. 73 gram aan koolhydraten (die 
uiteindelijk ook suikers worden), waarvan 8,9 gram al simpele suikers zijn. Oh, en nog meer zout! Sinds 
kort vinden we ook de ‘groenten’ chips met nóg meer suiker. En niet minder kcal.  
 

Per 100 gram 
(2019) 

LAYS Paprika LAYS Paprika 
light 
33% minder 
vet! 

LAYS Paprika 
oven  
50% minder 
vet! 

Lays oven 
veggies rode 
biet 

Kcal 531  480 436 434  
Koolhydraten 52 g 62 g 71 g 67 g 
Waarvan suiker 2,1 g 2,5 g 8,9 g 20 g 
Vet 32 g 21 g 9 g 14 g 
Enkelvoudig onverz. 25 g 17 g 7 g 1,5 g 
Meervoudig onverz. 3,8 g 2,1 g 1,1 g ? 
Zout  0,6 g 1,2 g 1.6 g 1,4 g 

 

Chips blijft chips. Nooit gezond, maar kan af en toe echt wel gegeten worden. Voor welke chips je dan 
kiest is helemaal aan jou. Ga je voor origineel genieten, een light middenweg of minder vet maar meer 
suiker en zout? Wat je ook kiest, geniet langzaam, bewust en intens! 
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Pindakaas  
Wat voor mij toch wel de kroon spant is light pindakaas. Een puur vet product, light maken. Dat is 
best knap. 

Om een product 'light' te mogen noemen, moet er 30 procent minder vet, suiker of calorieën in het 
product zitten, én moet worden vermeld wat er minder in zit. Zo kan het vet heel simpel worden 
omgewisseld door suiker en suiker door vet.  

En vet vervangen voor suiker is precies wat er bij light pindakaas gebeurde. Pindakaas staat bekend 
om zijn smeuïge, vette substantie. Als hier vet uit wordt gehaald, wordt hiermee ook veel van de 
smaak én goede vetten verwijderd. In de light-pindakaas werd een deel van de pinda's vervangen door 
pure glucosestroop. Daardoor werd het vetpercentage een stuk lager, maar steeg het 
suikerpercentage juist enorm. "Tot meer dan een kwart van de pot: 27 gram per 100 gram", schrijft 
Foodwatch in 2015.  

Calvé kreeg een klap en ging hiermee aan de slag. De tweede versie light bevatte 7,3 gram suiker. Ten 
opzichte van 6,4 gram per 100 gram in de reguliere pindakaas al een hele verbetering.  

Het product is dan wel light in vet, maar qua calorieën deed het niet veel onder voor de reguliere 
pindakaas, namelijk 580 calorieën ten opzichte van 664 calorieën per 100 gram. Waar in het begin 
glucosestroop werd toegevoegd voor de smaak en de smeuïge textuur moest deze worden vervangen 
om een calorie lage light variant te maken. De oplossing: voedingsvezels uit maïs.  

“Op het moment dat de vezels beschikbaar kwamen die goed waren qua textuur en mondgevoel en ook 
geschikt waren om wat meer van te eten, zijn we daarop ingesprongen.” 

De vernieuwde pindakaas (nu zonder toegevoegde suikers!) bevat 5,8 gram natuurlijke suiker per 100 
gram. Minder dan de normale variant! Als je de ingrediënten vergelijkt zie je dat in de light pot 8% 
pinda’s zijn vervangen voor voedingsvezels waardoor het veel meer vezels bevat. 23 gram per 100 
gram. Een pluspuntje. Typisch is dan wel dat je meer betaalt voor de lightversie met meer goedkope 
maisvezels. Wil je echte pindakaas voor een eerlijke prijs? Pak dan 100% pindakaas (bio) voor alle 
eerlijke vetten, natuurlijke suikers, vitamines en mineralen. Dit is de gezondste keuze!      

Blijf bewust 
Pindakaas is in dit geval een voorbeeld om je te laten zien hoe de producent je probeert te verleiden. 
Light is in veel gevallen niet gezonder dan het originele product. Je kunt wel het gevoel krijgen dat je 
goed bezig bent met de 80-20 balans, waardoor je sneller verwenkeuzes erbij gaat nemen. Blijf bewust 
bij wat je koopt! 

 

           (Prijzen AH.nl 2019) 

 €2,79         €3,39    €2,29                €2,09 

 

 

 

 

 100% pinda’s. 
Precies hetzelfde in voedingswaarde. 

Meer eiwitten en vezels, 
minder calorieën, (verzadigd) vet, 

zout en suiker dan Calvé pindakaas.  

 


