
Test

Broodsoorten als desem en spelt gaan vanwege  
hun gezonde imago als zoete broodjes over de toonbank. 

Een groot deel van deze ‘ambachtelijke’ broden  
blijkt bremzout. De bakkers overtreden hiermee niet  

alleen de wet, ze schaden ook onze gezondheid.

Tekst Thomas Cammelbeeck  

Product
Desem- en  
speltbrood

Uitvoering 
We namen ‘ambach-

telijke’ broden van 
tien bakkerijketens 
onder de loep. Per 

keten onderzochten 
we drie broden. Van 
deze 30 broden lie-
ten we het zoutge-
halte bepalen. Ook 

onderzochten we of 
het zoutgehalte via 
de website of een 

winkelmedewerker 
te achterhalen is.

wat & hoe

brood
Ambachtelijk 

   ZO ZOUT HEBBEN WE HET NOG NIET GEGETEN
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brood bevat met 1,3% zout het minste 
zout van alle broden: per snee zit er min-
der dan 0,5 gram zout in.

Terug naar af
De resultaten zijn opvallend, omdat de 
bakkerijbranche een aantal jaren terug 
zelf het initiatief nam om de wettelijke 
hoeveelheid zout in brood geleidelijk aan 
te verminderen. Zo is in 2009 het maxi-
maal toegestane zoutgehalte voor brood 
verlaagd van 2,5% naar 2,1%, en begin 
2013 is het verder verlaagd naar 1,8%, het 
percentage dat vandaag de dag nog geldt. 
Het percentage is berekend op de droge 
stof. De droge stof is de hoeveelheid 
brood die overblijft nadat al het vocht 
verdampt is. Dankzij de trapsgewijze 
vermindering konden de consumenten 
wennen aan de minder zoute smaak. 
Althans, de consumenten die brood 
kochten bij bakkers die zich aan hun 
eigen gemaakte afspraken hielden. 

Klanten van Vlaamsch Broodhuys en 
Meesterbakker Roodenrijs kunnen he-
laas terug naar af als ze aan minder zout 
willen wennen. Met 2,3% zout, wat neer-
komt op 0,8 gram zout per snee, zijn de 
broden ‘Grand-mère wit’ van Vlaamsch 
Broodhuys en ‘Oberlander wit desem’ 

Tipgever
Mevrouw Sue-Yen Tjong  
uit Rijswijk koopt wel vaker 
brood bij Vlaamsch Brood-
huys, soms ‘Grand-mère 
volkoren’, soms wat anders. 
Dit keer kocht ze een 
‘Christophe pavé’ en dit was 
opvallend zout. Zo zout zelfs 
dat ze verhaal ging halen bij 
de bakker. ’Dat hoort zo’, zei 
de winkeljuffrouw, ‘het zit 
alleen in de korst, niet van 
binnen. De mensen vragen 
speciaal naar dit brood, juist 
omdat het zo lekker zout is.’ 
Maar het brood is door en 
door zout, echt niet alleen de 
korst. 

Tjong is teleurgesteld en 
deelt haar bevindingen met 
de Consumentenbond, waar-
op wij besluiten dit brood te 
laten onderzoeken. Haar 
teleurstelling is compleet als 
ze hoort dat het zoutgehalte 
met 2,2% ruim boven de 
norm van 1,8% zit. Voor ons 
was dit de aanleiding voor 
deze test, waarin we meer 
‘ambachtelijke’ broden onder 
de loep hebben genomen. 

B
rood is voor velen nog steeds 
dagelijkse kost. Volkoren- en 
bruinbrood staan niet voor 
niets al sinds jaar en dag in de 

Schijf van Vijf van het Voedingscentrum: 
ze leveren energie en de broodnodige 
vezels, vitaminen en mineralen. Eigenlijk 
heeft dit brood maar één nadeel: in één 
snee zit bijna 0,5 gram zout. 

Wie denkt gezond bezig te zijn door 
‘ambachtelijk’ brood van een bakkerijke-
ten te eten, komt vaak bedrogen uit. 
Schrikbarend veel broden bevatten meer 
zout dan wettelijk is toegestaan, zo blijkt 
uit onze test. 8 van de 10 bakkerijketens 
waar wij brood van onderzochten, verko-
pen een of meer broden waarvan het 
zoutgehalte de wettelijke norm van 1,8% 
ruim overstijgt (rood kruisje in de tabel). 
Van de in totaal 30 onderzochte broden 
zitten er 13 boven en 5 op de rand van 
deze norm (zie de tabel op pagina 13). 

Vlaamsch Broodhuys en vanmenno 
spannen de kroon; alle onderzochte 
broden van deze ketens zijn zouter dan 
wettelijk is toegestaan. Zij worden op de 
voet gevolgd door Meesterbakker 
Roodenrijs, waarvan twee van de drie 
broden een niet-toegestane hoeveelheid 

zout bevatten. Bakker Bart is de 
enige keten waarvan alle 

drie de onderzochte 
broden binnen de wet-

telijke norm blijven. 
Zijn fijn volkoren-

Volkorenbrood heeft 
maar één nadeel: in 
één snee zit bijna  
0,5 gram zout

Volkoren- en 
bruinbrood 

leveren vezels, 
vitarminen en 

mineralen
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van Meesterbakker Roodenrijs de groot-
ste overschrijders. Gek genoeg zijn de 
praatjes over hoe gezond het brood is er 
niet minder om, integendeel. Zo klopt 
Meesterbakker Roodenrijs zichzelf op de 
borst op zijn website: ‘We hebben ons 
zoutpercentage aangepast. Het vergt wat 
aanpassingen, maar uiteindelijk is het 
veel gezonder’. Als dat klopt, willen wij 
niet weten hoe zout zijn brood eerst was. 
Maar gezond is het niet. 

Vlaamsch Broodhuys heeft zelfs een 
missie: ‘Iedereen elke dag te laten genie-
ten van het beste, lekkerste en gezondste 
brood’. Het moge duidelijk zijn dat de 
missie op het punt van ‘gezondste brood’ 
niet slaagt met de broden waarin wij 
zoutgehalten van boven de 2% hebben 
gemeten.

Menno ‘t Hoen, de bakker achter van-
menno, doet zich op zijn website meer 
voor als voedingsdeskundige dan als 
bakker: ‘We eten te veel, te zoet en te vet’, 
zo lezen we. Met in alle drie zijn broden 
een niet-toegestane hoeveelheid zout 
begrijpen we waarom hij ‘te zout’ achter-
wege laat.

Goed informeren
Brood valt in de categorie niet-voorver-
pakte levensmiddelen, waardoor bakkers 
niet verplicht zijn via een etiket informa-
tie over het zoutgehalte te geven. Toch 
staat het bakkers natuurlijk vrij hun klan-
ten goed te informeren. Bij Bakker Bart, 
vanmenno en Vlaamsch Broodhuys le-

Bakkerijketen Broden Zout

1 Bakker Bart Fijn volkoren ✔
Oberlander wit ✔
Speltbrood ✔

2 Le Perron Bio wit vloerbrood ✔
Bio Noors speltzonnebloempit ✔
Bio volkoren 100% zuurdesem vloerbrood ✔

3 Bakkerij ‘t Stoepje Oberlander desem ✔
Brood van toen spelt ✔
Volkoren desem (wortel) ✘

4 BBROOD Spelt ✔
Meergranen ✔
Wit ✘

5 Bakker van Maanen Spelt natuurbol (klein) ✔
Desem bol volkoren ✔
Desem bol wit ✘

6 Bakker Klootwijk Spelt zonnepit ✔
Desem meergranen ✔
Landbrood wit ✘

7 Bakker Ammerlaan* Authentiek meergranen ✔
Authentiek wit ✔
Authentiek spelt ✘

8 Meesterbakker Roodenrijs Bio desem boeren beergranen ✔
Bio spelt + honing desem ✘
Oberlander wit desem ✘

9 vanmenno** Desembrood grof bio ✘
Desembrood naturel bio ✘
Desembrood spelt bio ✘

10 Vlaamsch Broodhuys Spelt ✘
Grand-mère volkoren ✘
Grand-mère wit ✘

Eerdere onderzoeken
Uit eerdere onderzoeken die de  
Consumentenbond in 2012, 2013 en 
2014 deed naar supermarktbrood blijkt 
dat de zogenoemde industriële bakkers 
zich goed aan de wet houden. Slechts  
4 van de in totaal 70 geteste broden 
bleken met hun zoutgehalte de wette-
lijke grens te overschrijden. 

*  Niet te verwarren met ‘Ammerlaan, de echte bakker’
** vanmenno heeft geen eigen vestiging, maar is onder  
 meer te koop bij De Bakkerswinkel

✘ = boven de norm

✔  = op de norm

✔  = onder de norm

Veel 
ambachtelijke 
broden blijken 

bremzout

Test Zout in brood
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vert zowel navraag in de winkel als een 
bezoek aan de website geen enkele infor-
matie over het zoutgehalte op. Bij Bakker 
Ammerlaan, Bakker Klootwijk, Bakker 
van Maanen en Meesterbakker Rooden-
rijs weet het winkelpersoneel ons via een 
uitdraai uit de kassa te informeren over 
het zoutgehalte. Helaas blijkt dit alleen 
bij Bakker Ammerlaan te kloppen met 
het gehalte dat wij in hetzelfde brood 
hebben gemeten. Bakkerij ’t Stoepje, 
BBROOD en Le Perron geven alleen op 
hun website informatie over de voe-
dingswaarde, waaronder het zoutgehalte. 
Hiervan blijkt alleen de informatie van 
Le Perron volledig en in overeenstem-
ming met het zoutgehalte dat wij hebben 
vastgesteld in zijn brood.

Receptuur aanpassen
Van de 9 gram zout die we dagelijks ge-
middeld binnenkrijgen, is 80% afkomstig 
uit producten waar al zout aan is toege-
voegd door fabrikanten – waaronder bak-
kerijen – en 20% komt uit het zoutvaatje 
thuis. Henry Uitslag, campagneleider 
Voeding van de Consumentenbond: 
‘Omdat brood goed is voor maar liefst 
een kwart van onze zoutinname is de 
wettelijke norm voor het zoutgehalte erg 
belangrijk. Wij zijn blij dat mede door 
onze campagne de bakkerijsector daar 
zelf voor heeft geijverd. Daardoor is in elk 
geval het supermarktbrood zo’n 25% 
minder zout geworden sinds 2009, zon-
der dat consumenten een mindere 
smaak ervaren. Een ongekend succes. 
Om dit succes niet te ondermijnen zullen 
ook de bakkers uit onze test zich aan de 
wettelijke norm moeten houden.’

Gelukkig is het gros van die bakkers 
door ons wakker geschud en hebben ze 
beloofd hun receptuur aan te passen (zie 
kader Bijzonder zout). Alleen Bakkerij ’t 
Stoepje en Bakker van Maanen zijn niet 
wakker te krijgen; hun reactie blijft uit.  ■

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/
brood

Verwarring
Met de testuitslagen in de 
hand maakten wij een rondje 
langs de bakkerijketens. Want 
hoe verklaren ze zelf de wet-
telijke overtreding? BBROOD 
en Bakker Klootwijk zeggen 
allebei een rekenfoutje te 
hebben gemaakt. ‘Wij ver-
moeden dat we met het nieu-
we witbrood de fout zijn inge-
gaan bij de omrekening van 
natrium in mg naar het toege-
stane percentage’, aldus 
BBROOD. Dat kan gebeuren, 
omdat de bakkers het zoutge-
halte vanuit de receptuur 
berekenen. Meesterbakker 
Roodenrijs en Vlaamsch 
Broodhuys weten zo snel niet 
wat er mis is gegaan. ‘Naar 
aanleiding hiervan gaan wij 
op korte termijn zelf ook on-
derzoeken inzetten. Het is 
onze doelstelling om te vol-
doen aan de wettelijke eisen’, 
vertelt Vlaamsch Broodhuys. 

Van Menno ’t Hoen van de 
gelijknamige bakkerijketen 
vanmenno krijgen we als 
enige een wat opstandige 
reactie: ‘Ik ben het oneens 
met de verplichte zoutreduc-
tie in brood, maar wil natuur-
lijk wel aan de geldende 
wetgeving voldoen.’ Of zijn 
brood onder de geldende 
wetgeving valt, leverde nog 
enige discussie op met de 
bakker. Niet geheel verwon-
derlijk, omdat de wet op dit 
punt wat vaag is; stokbrood 
en glutenvrij brood bijvoor-
beeld hoeven niet aan de 
zoutnorm te voldoen, maar 
dat is er niet in te lezen. Ge-
lukkig is de verwarring hier-
over binnenkort verleden 
tijd; er is een wetswijziging 
in de maak, zodat al het 
brood straks gewoon aan de 
norm moet voldoen. Wel zo 
simpel en gezond.

Supermarktbrood 
is 25% minder 
zout geworden 

sinds 2009
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