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Smaak  
Onze smaak is een van de belangrijkste onderdelen van eten. Zonder jouw smaak zou het eten wat je 
eet lang niet zo interessant zijn. Eerder saai en onaantrekkelijk waardoor we minder zouden eten. 
Waarschijnlijk zouden we allemaal ondervoed raken wanneer ons eten geen smaak zou bevatten! 

Smaak kan ons laten genieten, maar ook waarschuwen bij bedorven of giftig voedsel. Het maakt eten 
leuk, interessant en veiliger. Van smaakvol eten, eet je automatisch meer! Je gezonde 
voedingsmiddelen op smaak brengen is daarom net zo belangrijk als de producten die je kiest. 

Je geeft eten vooral smaak met het gebruik van kruiden en specerijen. Al deze toevoegingen zitten vol 
met antioxidanten, vitamines, mineralen en flavonoïden. Dus reden genoeg om hier meer van te 
gebruiken.  
Zout  
De meest gebruikte smaakmaker in eigen keuken én de kant-en-klaar wereld is zout. Keukenzout, 
ofwel Natriumchloride. Deze mineralen hebben invloed op de vochtbalans, spierspanning, 
zenuwprikkels, bloeddruk en evenwichtsorgaan. Zout kan smaken effectief complementeren en 
versterken waardoor de eetsensatie meteen aantrekkelijk wordt.  

1,5 gram zout per dag is al voldoende om de dagelijkse behoefte van natrium en chloride te behalen en 
3 gram wordt aanbevolen. Dit komt overeen met een flinke kop soep uit blik, een pizza salami of 4 
sneetjes brood. Maar we eten dagelijks wel meer zout dan het zout uit die vier sneetjes brood. 
Gemiddeld eten we tussen de 7,5 en 10 gram zout (2015). Dat zijn 3 tot 4 opgehoopte theelepels. 

De veilige bovengrens is 6 gram zout per dag. Daar zitten we dus allemaal flink overheen. Vooral een 
teveel aan natrium belast het lichaam. Wat er allemaal gebeurt in het lichaam wanneer we te veel zout 
eten: 

1. De bloeddruk stijgt.  
Zout trek extra vocht aan in de bloedbaan en zo neemt het bloedvolume toe. De aderen komen 
onder druk, het hart moet harder pompen en dit noemen we een verhoogde bloeddruk. Bij te 
veel druk kunnen zelfs de kleine bloedvaatjes gaan scheuren. 
 

2. Vetophoping in aderen  
Deze verhoogde druk drukt de cholesterol vetbolletjes tegen de wanden aan waardoor het 
eerder kan gaan ophopen en een blokkade veroorzaken.  
 

3. Nier schade 
De nieren filteren het zout wat te veel is uit het bloed. Wanneer er heel veel natrium uit het 
bloed gehaald moet worden, raken de nieren overbelast. Dit leidt tot nier schade en veel 
nachtelijke toiletbezoekjes. 
 

4. Verzuring & ontstekingen 
Wat we eten en drinken kan ons lichaam verzuren doordat het afvalstoffen achterlaat. Vooral 
zout is zo’n verzuurder, samen met dierlijke eiwitten, koffie en alcohol. Een pH tussen de 7,35 
en 7,45 is wat we willen. Wanneer de zuurgraad te hoog is kan dit leiden tot lichamelijke 
klachten als haaruitval, huidklachten, vermoeidheid en allergieën. Er ontstaan laaggradige 
ontstekingen en dat is een grote veroorzaker van ziekte! 
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Minderen met zout 
Minderen met zout dus! 80% van dat dagelijkse zout (wat neerkomt op 6-8 gram per dag) komt uit kant-
en-klare voeding zoals brood, bewerkt vlees en kaas. Maar ook alle potjes, pakjes, zakjes, koek, soep, 
pizza en maaltijdgerechten werken hier flink aan bij. De overige 20% is wat we zelf nog toevoegen aan 
onze maaltijden.  

Door zelf geen zout meer toe te voegen maken we al een kleine winst. Maar kant-en-klare producten 
vervangen voor een versbereide maaltijd met een snufje zout doet natuurlijk nog meer wonderen! 

Mineraalzouten 
Naast tafelzout bestaat er ook keltisch zout, zeezout en himalaya zout. Deze zouten bevatten meer 
mineralen, maar vaak niet minder natrium. Keukenzout bestaat uit 60% chloride en 40% natrium. 
Keltisch zeezout bevat meer calcium, kalium en zink, maar bestaat voor 38,1% uit natrium. Eigenlijk zit 
er dus maar weinig verschil in!  

Of het dan toch gezonder is vanwege alle mineralen? Voor in de voeding niet. De schadelijke effecten 
van het binnenkrijgen van te veel natrium wegen zwaarder dan de voordelen van het beetje extra 
mineralen wat het levert. Dus zout vervangen door zout is niet de oplossing voor het terugdringen van 
natrium. Gebruik dit zout liever in bad! Door de mineralen is dit goed voor spieren, gewrichten en de 
huid. 

Kaliumchloride 
De enige echte oplossing om hart en vaataandoeningen terug te dringen is het verlagen van natrium.  

Kalium kan net zoals natrium ook met chloride een zout vormen. Kalium werkt nauw samen met 
natrium en zorgen samen voor een goede werking van het hart en de aderen en spelen een rol bij het 
verwijderen van afvalstoffen. Je kunt tegenwoordig ook kaliumchloride keukenzout kopen om de 
natriuminname te verminderen, maar dit zout heeft wel een eigen typische smaak.  

Kalium komt van nature voor in groente, fruit, peulvruchten en volkorenproducten. Kant-en-klare 
producten vervangen door verse producten heeft dus dubbel effect! Het natriumgehalte daalt, en het 
kaliumgehalte stijgt. Zo kan het lichaam helemaal zelf de balans terugvinden. 
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Afbouwen  
Minderen met zout kan in het begin moeilijk zijn. Je bent zo gewend aan de zoute smaak dat het eten al 
snel flauw gaat proeven. Dit komt doordat zout heel snel went. Hoe meer zout je eet, hoe meer zout je 
nodig gaat hebben om smaken te proeven. Maar andersom werkt het ook. Hoe minder zout je eet, hoe 
beter je de andere smaken gaat proeven. Alleen duurt dit net wat langer. Na 2 tot 4 maanden is de tong 
volledig gewend aan minder zout en smaakt het eten ook niet meer flauw! 

Ga nu niet direct stoppen met al het zout, want de smaak zal waarschijnlijk enorm tegenvallen en dit 
demotiveert. Hierbij wat tips om gezond en fijn te minderen met zout. 

Stappenplan naar minder zout    
 

1. De eerste stap is om geen zout meer toe te voegen aan gerechten waar al zout bij zit. Zoals in 
wereldgerecht pakjes, zakjes kruidenmix, zakjes saus, brood of bij gemarineerd vlees. Hier zit 
al veel zout in! Dus geen extra zout meer bij je pasta, vlees, aardappelen of groenten 
toevoegen. Zet pas de volgende stap als dit gewend is. 
 

2. Vervang 1x per week een zakje kruidenmix voor een eigen kruidenmix. Zoek een lekker recept 
op of stel zelf wat samen met de kruidenwijzer uit het kookboek Wereldse smaken. Zo leer je 
simpel kruiden te gebruiken en de smaak te laten wennen. Voeg de kruiden toe en bepaal de 
hoeveelheid zout met de volgende stappen.  
 

3. Omdat vers koken de eerste weken wat minder ‘smaakvol’ zal proeven doordat er minder zout 
in zit, is stapsgewijs afbouwen slim. Begin met inventariseren door je normale hoeveelheid 
zout eens op een eetlepel te strooien voordat je het bij het eten voegt. Hoeveel strooi je 
normaal in een gerecht? Hoe proeft dit? Is het erg flauw? Dan mag het de volgende keer ietsje 
meer, is het te zout? Dan minder! 
 
Bouw deze hoeveelheid iedere week een heel klein beetje af. Doe dit heel, heel erg rustig! 
Alleen zo kun je wennen en zul je niet het gevoel hebben dat je wat mist. Je mag hier gerust 
een half jaar of zelfs langer over doen. Zolang je maar telkens een beetje minder toevoegt!  
 

4. Tot hoever je gaat afbouwen is voor iedereen dus anders. Hoe minder zout hoe beter. Een 
afgestreken theelepeltje (2 gram) in een gerecht is voldoende zout voor 2 personen wanneer je 
80% vers kookt en eet. Let op! Een koffielepeltje is groter, 5 gram zout. Eet je hiernaast nog 
veel brood en andere voorbewerkte producten? Blijf dan altijd bewust bij het zoutgehalte.  
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Gezonde smaak 
Planten en hun vruchten bevatten heel veel stofjes die ons lichaam gezond en schoon kunnen houden. 
Vitamines, mineralen en flavonoïde bijvoorbeeld. Daarnaast zijn planten een bron van vezels voor ons 
lichaam en houden ze zo ook de darmen gelukkig. Daarom is 80% plantaardige voeding dé basis voor 
een fit en energiek leven. Met planten bedoel ik niet alleen groenten en fruit, maar ook kruiden. 
Kruiden zijn ook groenten! En deze groenten gaan jouw gerecht alle smaak geven die het nodig heeft!  

Zowel vers als gedroogd kunnen ze aan alle gerechten moeiteloos worden toegevoegd. Combineer 
bijvoorbeeld vis met dille en citroen, gebruik basilicum voor salades of gerechten met tomaat, oregano 
voor pastasauzen of pizza. Munt past goed bij couscous, bieslook bij ei, koriander bij curry of 
rozemarijn en knoflook bij aardappeltjes. Peper is overal lekker bij, en is daarom een hele goede 
zoutvervanger om mee te beginnen. Begin klein, zet ’s avonds de pepermolen op tafel om zo naar wens 
een tikje meer smaak toe te voegen aan je avondmaal. 

Lavas staat ook wel bekend als het maggikruid. Het is een kruid met een krachtige smaak en de geur 
doet een beetje aan maggi denken. De geur van groentesoep! Gedroogde lavas is tegenwoordig in bijna 
iedere supermarkt wel te vinden. Het is een superkruid om je zoutinname te verminderen maar toch je 
gerecht veel smaak te geven. Voeg het zorgeloos toe aan soepen en stoofpotten voor een heerlijke, 
bijna zoutachtige smaak! 

Het kruidenrek 
Mijn belangrijkste kastje in de keuken is het kruidenrek. Een goed uitgeruste kruidenvoorraad geeft je 
veel mogelijkheden om vers eten superlekker en naar eigen smaak te maken. Ook wordt het hierdoor 
makkelijker om minder zout te gebruiken.  

Er zijn ontelbaar veel kruiden en ik begrijp dat je niet weet waar je moet beginnen. Daarom heb ik 
voor jou het minikookboek wereldse smaken samengesteld. Hierin staan al mijn tips over 
kruidengebruik en een boel lekkere en simpele kruidenrecepten. Dus neem snel een kijkje! 

Gebruik 
Bepaalde kruiden kun je beter pas als laatste toevoegen aan een gerecht omdat anders het 
oorspronkelijke aroma verloren gaat. Het gaat hierbij om verse groene kruiden zoals bieslook, kervel 
en peterselie. Voeg deze op het laatst toe om ze enkel kort te verwarmen. Ook gedroogd kunnen 
groene kruiden het beste de laatste minuten van bereiding worden toegevoegd.   

Let wel op. In specerijenpotjes zit soms zout toegevoegd. Kijk dus altijd goed naar de ingrediënten als 
je een kruidenmix koopt en kies er eentje zonder zout en suiker uit. 
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Smaakversterkers 
 E600 – E699: Smaakversterkers 

Heel veel stoffen kunnen worden uitgedrukt in E-nummers. Zo is de natuurlijke rode kleur in een 
tomaat E-160. Maar er zijn ook nummers die niet in de natuur voorkomen. Voordat een E-nummer 
toegelaten wordt, is deze goed onderzocht op schadelijke effecten. Toch horen we steeds vaker dat niet 
alle E-nummers echt zo ongevaarlijk zijn als de Europese unie ons laat denken.  

Heel veel smaakversterkers zijn synthetisch gemaakt en kunnen mogelijk het lichaam flink belasten. Je 
hoeft niet direct alles te gaan schrappen, maar ben jezelf bewust van de mogelijke risico’s.  
Bron: e-nummers-lijst.nl/ 

E-nr.  Naam Herkomst Opmerking smaakversterker 

E620 L-glutaminezuur Synthetisch Sommige mensen kunnen er overgevoelig voor zijn (zie E621). Mag 
niet in babyvoeding (jonger dan 3 maanden) worden gebruikt. 

E621 Natriumglutamaat Synthetisch 
Kan bij overgevoeligheid persoonlijkheidsveranderingen, 
woedeaanvallen, schizofrenie, apathie en gedragsstoornissen 
veroorzaken. Mag niet in babyvoeding worden gebruikt. 

E622 Kaliumglutamaat Synthetisch Vergelijkbaar met E621 

E623 Calciumglutamaat Synthetisch Vergelijkbaar met E621 

E624 Ammoniumglutamaat Synthetisch Vergelijkbaar met E621 

E625 Magnesiumglutamaat Synthetisch Vergelijkbaar met E621, 

E626 Guanylzuur Natuurlijk 
Kan bij overgevoeligheid astmatische reacties of oedeemvorming 
veroorzaken. Mag niet in babyvoeding (jonger dan 3 maanden) 
worden gebruikt. 

E627 Natriumguanylaat Natuurlijk Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist 

E628 Kaliumguanylaat Natuurlijk Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist 

E629 Calciumguanylaat Natuurlijk Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist 

Glutamaat 
Glutamaat is een stofje en prikkelt de tong net zoals zout en zoet dat kunnen. Het is een vorm van de 
vijfde smaak: Umami. Het toevoegen van glutamaat aan eten zorgt voor een sterkere smaakbeleving 
van de andere smaken in het voedsel. Hierdoor wordt er vaak meer gegeten als er glutamaat in zit. Het 
is dan ook de meest toegevoegde smaakversterker door voedselproducenten, want welke verkoper wil 
nou niet dat je meer van hun producten eet? 

Natriumglutamaat, of mononatriumglutamaat, is een (synthetische) smaakversterker van natrium en 
glutamaat. Samen vormt dit een excitotoxine (net zoals aspartaam). Een excitotoxine is een giftige stof 
wanneer we deze heel erg veel binnenkrijgen. Dit gebeurt gelukkig niet heel snel en daarom stelt de 
Europese unie deze stoffen als veilig. 

Maar niemand is de gemiddelde mens en het kan zijn dat je op deze stof reageert. Hierdoor kunnen 
hartkloppingen, duizeligheid en hoofdpijnen ontstaan na een avondje bij de chinees, deze gebruiken 
veel van de stof in het eten.  

Natruimglutamaat heeft veel verschillende benamingen die ze op verpakkingen mogen zetten. Alle 
namen met glutamaat in zich zijn E621. Daarnaast zijn MSG, Vetsin, Kunstmatige aroma’s, 
Specerijenextracten, Gistextract en Gerstmoutextract enkele voorbeelden van glutamaat die je op een 
verpakking terug kunt vinden.  

 

http://www.e-nummers-lijst.nl/en_US/

