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De aardappel was vroeger volksvoedsel nummer één, 
tegenwoordig kunnen we dat misschien wel zeggen 
van patat. Taalkundig splijten ze Nederland uiteen  

– is het patat, friet, patat friet, of patates frites? – maar ver-
zot op de in vet gefrituurde aardappelstaafjes zijn we alle-
maal. Samen met onze zuiderburen, die hun frietkotten tot 
immaterieel cultureel erfgoed hebben verheven.
Bij het maken van een knapperige portie patat komen vele 
fysische en chemische interacties om de hoek. Dat begint 
met de warmteoverdracht van de hete olie naar de waterige 
friet. Op dat grensvlak spelen zich allerlei processen af, van 
verdamping en diffusie tot smaakvolle bruiningsreacties. 
Verder heeft frituren een nogal negatieve bijsmaak. En nie-
mand staat te trappelen om de plakkerige frituurpan schoon 

te maken. Nieuw ontwikkelde frituursystemen met hete 
lucht of stoom of frieten met een zetmeeljasje maken de 
aardappelstaafjes minder vet. En soms, bij benadering, zelfs 
zo lekker als uit een traditioneel oliebad.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De Spanjaarden brachten de voedzame 

aardappel naar Europa, maar wie heeft het frietje 
uitgevonden, de Fransen of de Belgen?

• De Basis: Frituren lijkt simpel, maar wat gebeurt zodra die 
waterige staafjes het hete vet bereiken? En waarom moet je 
vet zo snel verversen?

• De Diepte: Friet heeft last van een slecht imago. Kan het 
ook gezonder en toch lekker? |

Gefrituurde goudgele aardappelstaafjes

PatatPatat
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Pas een paar honderd jaar is de aardappel vast onderdeel van ons 
menu. eerst als voedsel voor de armen, nu in repen gesneden en 
gefrituurd in zonnebloemolie. Hoe (on)gezond is dat eigenlijk?

Pas na de ontdekking van Amerika, 
in 1565, kwam de aardappel  
– Solanum tuberosum – naar 

Europa. De Inca's verbouwden de aard-
appel toen al honderden jaren. Vanuit 
Spanje verspreidde de aardappel zich 
verder over Europa. Omdat de bloemen, 
bladeren en vooral de bessen erg giftig 
waren, geloofden maar weinig mensen 
dat de ondergrondse knol eetbaar was. 
Het was vooral voer voor de allerarm-
sten. Het duurde nog tweehonderd jaar 
voordat de aardappel als algemeen voed-
sel werd geaccepteerd. Die voorzichtig-
heid was niet geheel onterecht, want de 
knol bevat net als de bessen de gifstof 
solanine. Voor een gemiddelde volwas-
sene is 200 mg solanine schadelijk; de 
dubbele hoeveelheid zelfs dodelijk. De 
meeste aardappelen bevatten gemiddeld 
40 mg solanine per kilogram. Op basis 
van de stof solanine zou de aardappel 
vandaag de dag niet meer toegelaten 
worden, maar omdat niemand in de 
praktijk vijf of tien kilogram per dag eet, 
kan dat beetje niet veel kwaad. 

VAN UIT HET ZUIDEN

Friet kwam voor het eerst naar 
Nederland tijdens het begin van de 

Eerste Wereldoorlog, toen vele duizenden 
Belgen op de vlucht sloegen voor oorlogs-
geweld. In Eindhoven verrees volgens het 
CBS-rapport Smakelijk Weten rond 1930 
de eerste ‘frietsalon’. De grootschalige 
verwerking van de aardappel tot gesne-
den, voorgebakken, diepgevroren, verpak-
te patat voltrok zich pas decennia later. 

Toen in 1962 de Nederlandse akkerbouw 
te kampen had met productieoverschot-
ten, verenigde een aantal Achterhoekse 
boeren zich in de Aardappelverwerkende 
Industrie Keppel en Omstreken (Aviko) 
en begonnen ze met de frietproductie. 
We danken zelfs onze herfstvakantie aan 
de aardappel, want vroeger moest het hele 
gezin meehelpen om de aardappels op 
tijd te rooien en bleven de schoolbanken 
toch leeg. 

Wie nu precies het frietje heeft uitge-
vonden, is niet duidelijk. Er doen vele 
verhalen de ronde en zowel de Belgen als 
de Fransen claimen de vinding. Volgens 
de Franse lezing werd het eerst friet 
gebakken bij de Parijse brug Pont Neuf; 
volgens de Belgen was het de Belgische 
Maasstreek waar bewoners rond 1750 
door een strenge winter geen visjes maar 
aardappelreepjes in het vet gooiden. De 

Vlaamse friethistoricus Paul Ilegems 
denkt meer aan Spanje, waar de knol het 
eerst opdook en waar een rijke frituurtra-
ditie is. 

Toch is België wel de bakermat van friet 
te noemen: nergens is de frietcultuur zo 
diepgeworteld. De Belgische frietkotcul-
tuur is door UNESCO uitgeroepen tot 
immaterieel cultureel erfgoed. Maar ook 
Nederland is verknocht aan haar patat. 
Op de World Expo 2015 in Milaan met 
thema voeding ontbrak een foodtruck 
met de naam Frying Dutchmen niet. Ook 
de afwezigheid van een frietkraam op 
de Floriade 2012 over gezonde voeding, 
zorgde voor klachtenregen. En de cateraar 
ging overstag. 

TOPPRODUCENT

Volgens het CBS is Nederland in euro’s 
de grootste producent van friet, aard-

appelschijfjes en rösti van Europa: onge-
veer een derde van de totale Europese 
omzet (2013). België volgt op de voet en 
is in kilogrammen koploper. Ook het 
Nederlandse aandeel in de Europese pro-

van aardappeleters tot

patatbakkers

Goudgele frietjes. Wie houdt daar nou niet van?

Voedzame knol
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ductie van diepvriesfriet is al jaren onge-
veer een derde. Engeland is de grootste 
frieteter met 17 kg per hoofd van de 
bevolking; Nederlanders eten gemiddeld 
12 kg friet en de Turken eten met 0,5 kg 
het minst. Amerika zit op het niveau van 
Engeland en Azië is nog verwaarloosbaar 
laag. Ook Chinezen beginnen friet te 
ontdekken en eten het steeds vaker. Voor 
aardappelteelt is ook minder water nodig 
dan voor rijst.

Kruimige aardappels, zoals de 
Eigenheimer, zijn niet geschikt voor 
patat, omdat de cellen door het koken van 
elkaar loskomen. Het Bintje, een glazige 
aardappelsoort met compacte structuur, 
was jaren de belangrijkste frietaardap-
pel, maar is nogal ziektegevoelig. Andere 

patatrassen zijn de Innovator, Agria en 
Désirée. 

Tijdens de teelt spuiten Nederlandse 
telers jaarlijks duizenden tonnen bestrij-
dingsmiddelen tegen de aardappelziek-
te, die wordt veroorzaakt door oömyceet 
Phytophthora infestans. Het is dezelfde 
waterschimmel die in 1845-1850 de Grote 
Hongersnood in Ierland veroorzaakte 
en waardoor een miljoen Ieren stierven. 
Wageningse plantenveredelaars presen-
teerden dit jaar nieuwe frietaardappelen 
die drie resistentiegenen van wilde aardap-
pelen uit de Andes hadden gekregen en 
die al vijf jaar standhielden tegen de water-
schimmel. Planten met maar één nieuw 
gen worden binnen drie jaar aangetast. 

Omdat de resistentiegenen afkomstig 
zijn van wilde aardappelen uit de Andes, 
is de aardappel cisgeen en niet transgeen. 
Cisgenese is net zo veilig als klassieke 
veredeling, oordeelde Europese voed-
selveiligheidsorganisatie EFSA in 2012. 
Wanneer dit ook maatschappelijk geac-
cepteerd is, kan dit aardig wat bestrij-
dingsmiddel schelen.

GEZOND?

Friet wordt vaak gezien als ongezond 
en in verband gebracht met obesitas, 

hoewel dat vaak meer een lifestylepro-
bleem is van te veel eten en te weinig 
bewegen. Wie gewicht wil verliezen zegt 
als eerste patat en chips te laten staan. 

De ontdekking in 2002 door Zweedse 
epidemiologen dat in veel gefrituurde 
en gebakken, zetmeelrijke levensmidde-
len acrylamide zit – een stof die waar-

schijnlijk de kans op kanker verhoogt –  
heeft voor meer onrust gezorgd. Vooral 
in chips, patat en crackers troffen de 
onderzoekers veel acrylamide aan. De 
Europese Autoriteit voor voedselveilig-
heid (EFSA) bevestigde dit jaar opnieuw 
na een uitgebreide studie dat acrylamide 
in voedsel de kans op kanker kan verho-
gen. Blootstellingsstudies van EFSA en 
RIVM laten zien dat friet nog steeds de 
belangrijkste leverancier is van acrylami-
de, gevolgd door koekjes en kruidkoek. 
Al is het minder dan in 2005, maar dat 
komt voornamelijk door afname van de 
acrylamideconcentraties in friet door ver-
standig frituren, en niet door verandering 
van het eetpatroon. |

een groene aardappel is geen goed teken. 
Groene aardappels bevatten veel solanine, 

een bittere natuurlijke gifstof die bij de mens 
inwerkt op het zenuwstelsel en de spijsverte-
ring, met diarree, misselijkheid, lusteloosheid en 
hoofdpijn als gevolg. De plant maakt solanine als 
natuurlijke verdediging tegen vraat door insecten 
en aantasting door schimmels. het stofje komt 
in elk deel van de aardappelplant voor, maar de 
hoogste concentratie zit in de delen die metabo-
lisch actief zijn. 
Wanneer aardappelknollen aan licht worden 
blootgesteld, neemt de hoeveelheid solanine snel 
toe. maar ook door andere vormen van stress 
zoals lage temperatuur, beschadiging en stoten 
kan het gehalte stijgen. 
De meeste solanine zit in de schil of net onder de 
schil, gewoonlijk niet dieper dan 3 mm. Geschilde 
aardappelen, chips en friet bevatten daardoor 30 
tot 80 procent minder solanine dan ongeschilde 
aardappelen. solanine is zeer hittebestendig en 
wordt niet door koken afgebroken. koken in de 
magnetron heeft een klein effect, maar bakken 
van aardappelen bij 170 °C of hoger is wel effec-
tief in het verminderen van solanine.  |

Groen = GeVaar

Solanine is een glycoalkaloïde, opgebouwd 
uit de alkaloïde solanidine en koolhydraat

zijketens. Blauw: solanidine; rood: kool
hydraat residu. 
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is het nu friet of patat? Deze discussie houdt 
de gemoederen van goudgeel-gefrituurde-

aardappelstaafjes-lievend nederland bij tijd 
en wijle bezig. nog meer dan de bier-of-pils-
discussie of het satésaus-of-pindasaus-dilem-
ma. ons land wordt al decennialang door de 
patatgrens in twee kampen verdeeld. Patat of 
friet begon ooit in belgië als patates frites, dat 
sec ‘aardappelen gefrituurd’ betekent. 
maar patates frites is een lange term en 
dan is het logisch om het af te korten, zegt 
taaldeskundige marc van oostendorp van het 
meertens instituut dat de patatkaart (1972) 
heeft samengesteld. in belgië konden ze 
niet kiezen voor het woord patat, want patat 
betekent bij onze zuiderburen al gewoonweg 
aardappel. Dus daarom werd het friet. in het 
noorden zijn ze gegaan voor patat. De frietlijn 

kroop naar boven en kwam tot stilstand bij de 
grote rivieren.  |

Aardappelen komen in talloze vormen en kleu
ren, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt om 

te frituren.
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Bij het frituren van koude aardappelstaafjes in heet vet komt aardig 
wat chemie kijken. eigenlijk is een frituurpan een reactievat waarin 

het nodige mis kan gaan, met vette, slappe stengels tot gevolg.

VET ZUIGEN

De frieten verliezen tijdens het fri-
turen niet alleen water aan het 

oppervlak door verdamping, ze nemen 
ook een flinke portie vet op zodra het 
water vertrokken is. Dat gebeurt alleen 
aan de buitenkant, want de binnenkant 
bevat nog een heleboel water waardoor 
het vet niet naar binnen kan dringen. 
Hoe groter het contactoppervlak tussen 
de frietstaaf en het vet, hoe meer vet 
de friet opneemt. Fijngesneden frietjes 
zijn dus veel vetter dan hun dikkere 
soortgenoten. 

Verder is de temperatuur van het vet 
belangrijk. Is de temperatuur te laag, dan 
nemen de frieten weer veel meer vet op. 
Ook te veel friet in een keer bakken levert 
vettere friet doordat de temperatuur te 
veel daalt. Vuistregel is maximaal 100 gr 
per 1 l frituurvet. Verder bevat frituurvet 
dat vaker gebruikt is meer hydrofiele 
afbraakproducten waardoor de frieten 
meer vet opnemen. 

Het ideale frietje is krokant van 
buiten en zacht van binnen. 
Behalve dat lekkere mondge-

voel zijn gefrituurde aardappelstaafjes 
ook populair vanwege de uitgesproken 
smaak, geur en kleur. Deze textuur, kleur-
, smaak- en geurstoffen ontstaan door 
interactie tussen de aardappel en het fri-
tuurvet, een complex geheel van warmte-
overdracht, (stof)transportverschijnselen 
en chemische reacties. 

BAKKEN MAAR

Omdat water en vet niet mengen, is 
de interactie tussen waterige friet 

en vet of olie gering. Bij het bakproces 
gaat het dan ook vooral om de warmte-
overdracht. Tijdens het frituren wordt 
warmte van het vet overgedragen op 
de aardappelstaafjes. Het water in de 
aardappel gaat koken en waterdamp ver-
plaatst zich van de aardappel naar het 
frituurvet en uiteindelijk naar de lucht. 
Daarom gaat het zo ontzettend bruisen 

en sputteren wanneer de frieten in het 
vet zijn ondergedompeld.

Het vochtverlies in de buitenlaag brengt 
een aantal mechanische veranderingen in 
de aardappelcellen op gang. Ze krimpen 
een beetje, worden poreuzer, en gaan 
gedeeltelijk kapot, waardoor de friet een 
knapperige korst krijgt. Te lang frituren 
of te hoge temperatuur geeft meer vocht-
verlies, en een harde, gekrompen friet die 
veel minder lekker is. 

Het zetmeel in de aardappel ondergaat 
door de opwarming een fysisch-chemische 
verandering. Het gelatineert of verstijfselt, 
waardoor de harde textuur van de rauwe 
aardappel, lekker melig en zacht wordt. Dit 
is ook de reden waarom friet in twee keer 
wordt gebakken. Tijdens het voorbakken 
op lagere temperatuur van 140 tot 160 °C 
wordt de aardappel van binnen zachter en 
bijna gaar. Bij het afbakken op hogere tem-
peratuur van 170 tot 175 °C krijgen de nog 
ietwat slappe bleke frieten een goudgeel 
krokant korstje.

Zacht
én krokant

De maillardreactie, die voor de geur, bruine kleur en smaak in 
de korst zorgt, is een complexe serie van reacties tussen de 

aanwezige aminozuren en vrije suikers in de aardappel. Deze suiker-
aminoverbindingen zijn onstabiel en reageren weer verder tot uit-
eindelijk bruingekleurde verbindingen (melanoïden) met een hogere 
molecuulmassa. Wanneer het aminozuur asparagine vrij aanwezig is, 
leidt de maillardreactie ook tot de vorming van het giftige acrylamide 
(2-propeenamide). aardappelen zijn van nature nogal rijk aan aspara-
gine (20 tot 60 % van de vrije aminozuren), want het is dé stikstofbron 
voor de nieuwe plant. De vorming van acrylamide is sterk afhankelijk 
van de temperatuur. het begint heel langzaam vanaf circa 120 °C 
en neemt sterk toe bij circa 175 °C. hoe langer je frituurt, hoe meer  
acrylamide er ontstaat. |
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en bezig te ontleden, waarbij giftig acro-
leïne ontstaat. De vluchtige vrije vetzuren 
verdampen en de achterblijvende glyceri-
den bevorderen verder het afbraakproces.

Voor reactie met zuurstof zijn vooral 
onverzadigde vetzuren door de dubbele 
binding gevoelig. Tijdens de oxidatie wordt 
een complexe verzameling aan vluchtige 
afbraakproducten gevormd zoals alcoho-
len, ketonen en aldehyden. Behalve vies 
is een aantal van deze afbraakproducten 
potentieel kankerverwekkend. 

In frituurvet dat op hoge temperatuur 
blijft, gaan de vetzuurmoleculen polyme-
riseren. Dit verhoogt de viscositeit van 
het frituurvet waardoor het stroperig en 
plakkerig wordt. Hierdoor verloopt de 
warmteoverdracht naar de frieten minder 
snel, en zijn langere baktijden nodig. Dit 
leidt weer tot een verhoogde vetopname, 
inclusief afbraakproducten. |

Daarbij is het nog wel interessant welk 
frituurvet of olie is gebruikt, want dat zit 
voor gemiddeld 10 procent in de friet-
staaf. Bij voorgebakken diepvriesfrieten 
wordt het al aanwezige vet (gemiddeld 
5 procent) bij het afbakken grotendeels 
vervangen door het gekozen frituurvet. 
Frituurvet is vast bij kamertemperatuur 
en bevat voornamelijk verzadigde vetzu-
ren van dierlijke oorsprong of van gehard 
plantaardig vet. Frituurolie is vloeibaar 
bij kamertemperatuur en bevat veel meer 
onverzadigde vetzuren. Dus de frieten 
ook. Dat is weer gunstiger voor het bloed-
cholesterolgehalte en risico op hart- en 
vaatziekten. Maar energierijk blijft het, 
welke olie of vet je ook kiest.

GOUDGEEL

Aan de buitenkant van het frietje 
speelt zich een chemische reactie af 

die zorgt voor de bruining en de vorming 
van smaak- en geurstoffen. Door het ver-
dampen van water uit de buitenlaag, kan 
de temperatuur daar snel stijgen naar 
170 °C, de temperatuur van de omringen-
de olie. Bovendien gaan de concentraties 
van suikers en aminozuren die meedoen 
aan de bruiningsreactie omhoog door het 
uitdrogen. Deze twee factoren zorgen 
ervoor dat de zogenaamde Maillardreactie 
sneller gaat. Hoe langer je vervolgens 
bakt en hoe hoger de temperatuur, hoe 
bruiner de patat wordt. 

Naast tijd en temperatuur is ook de 
aardappel zelf bepalend voor het goud-
kleurige resultaat. Het gehalte aan vrije 
aminozuren en suikers is afhankelijk van 
het aardappelras. 

Naast de kleur- en geurstoffen leidt de 
Maillardreactie ook tot de vorming van 

ongewenste, toxische bestanddelen, zoals 
acrylamide (zie kader). Ook kruimels die 
niet verwijderd zijn, kunnen door langdu-
rige verhitting verbranden (pyrolyse) en 
carcinogene afbraakproducten vormen. 

OUD VET

Elke keer dat je frituurvet gebruikt, gaat 
de kwaliteit achteruit. Temperatuur en 

blootstelling aan de lucht zijn de belang-
rijkste oorzaken voor allerlei chemische 
afbraakreacties als hydrolyse, oxidatie en 
polymerisatie. Vet of olie is een triglyce-
ride: een ester van glycerol en drie vetzu-
ren. Door hydrolyse van triglyceriden ont-
staan vrije vetzuren en glycerol. Wanneer 
daarvan te veel voorkomen, begint het 
frituurvet te schuimen. Verder verlagen 
de hydrolyseproducten het rookpunt: de 
temperatuur waarbij blauwe walm uit het 
frituurvet opstijgt. Het vet is dan te heet 

in rauwe aardappelen zit zetmeel nog stevig 
opgesloten in zetmeelkorrels. De twee verschil-

lende verschijningsvormen van zetmeel – lineaire 
glucoseketens (amylose) en vertakte glucoseke-
tens (amylopectine) – liggen heel geordend en 
compact in de zetmeelkorrel en zijn voorzien van 
stevige waterstofbruggen tussen de vele hydroxyl-
groepen. 
in koud water lost zetmeel niet op. Pas bij verwar-
men door frituren of koken kunnen de watermole-
culen de waterstofbruggen verbreken en ertussen 
dringen, waardoor de korrel opzwelt, openbreekt 
en de glucosepolymeren vrijkomen. Dat heet ver-
stijfselen of gelatineren en vindt plaats tussen de 58 
en 66 °C. Daar weten onze verteringsenzymen wel 

raad mee. eet je rauwe aardappelen, dan komen de 
zetmeelkorrels onverteerd in de dikke darm en daar 

gaan darmbacteriën mee aan de slag; de overmaat 
aan polysachariden geeft veel gasproductie.  |
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rauwe winden

overal ter wereld is het al geprobeerd: een 
frietmachine die 24/7 versgebakken friet 

levert. Van de eerste Frit-o-matic uit 1965 in 
belgië tot de hot Chips vorig jaar in australië. 
maar dat weerhield de Wageningse startup 

Caenator er niet van om het ook te probe-
ren. in het restaurant van de toekomst op de 
Wageningen Campus staat hun nieuwe friet-
afbak-verkoop-machine proef te draaien. in min-
der dan twee minuten bakt de automaat een 
afgewogen portie voorgebakken diepvriespatat 
(8,5 mm dik) in hete biologische olie van ruim 
170 °C af. in het vriesvak (-18 °C) passen 130 
porties diepgevroren friet (25 kg). 
alle vorige frietmachines zijn geflopt en verdwe-
nen. De makke: stank, vieze, vette automaten, 
slappe friet, en elke dag olie verversen. het 
Wageningse bedrijf Caenator denkt het opgelost 
te hebben met een schone, veilige en geurloze 
machine.  |

24/7 friet

De frietmachine uit Wageningen is niet 
nieuw, maar wel vernieuwend.
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Levensmiddelentechnologen en voedingswetenschappers staan voor een 
zware opgave: lekkere, krokante friet, maar dan vetarm en acrylamidevrij. 

frituren en bakken met lucht, helpt dat?

In de strijd tegen zwaarlijvigheid staat 
het gefrituurde aardappelstaafje in een 
kwaad daglicht. Iedereen is op zoek 

naar alternatieven voor de vette, plakke-
rige frituurpan en naar methoden om het 
acrylamidegehalte te verlagen zonder de 
gewenste effecten van de Maillardreactie 
voor geur, smaak en kleur te verliezen (zie 
kader). Een aardappel zonder het amino-
zuur asparagine is natuurlijk ideaal, maar 
voorlopig ligt de oplossing bij frituren bij 
lagere temperatuur, alleen dan absorbeert 
de friet wel meer vet. Het blijft een balans 
tussen twee kwaden.

ONVERZADIGD

Voorgebakken friet bevat gemiddeld 
5 procent vet en afgebakken friet 

10 procent. Dat is de basisregel waarop 
vele variaties mogelijk zijn, afhankelijk 
van de frietvorm, de afbaktijd en de vet-
keuze. 

Omdat verzadigde vetzuren en transvet-
ten (gehydrogeneerde plantaardige olie 

erom bekend staan dat ze het bloedcho-
lesterolgehalte kunnen verhogen en op 
die manier ook het risico op hart- en vaat-
ziekten, bakken nog maar weinig mensen 
met het witte rundvet ‘ossenwit’ of ver-
harde plantaardige vetten. Ondanks het 
voordeel dat frituurvet chemisch gezien 
stabieler is bij hoge temperatuur dan 
frituurolie. 

Transvetzuren komen nauwelijks meer 
voor in levensmiddelen door het toege-
nomen gebruik van palmolie. De inname 
van transvetzuren ligt in Nederland onder 
de geadviseerde bovengrens van 1 procent 
van de calorie-inname per dag (2 tot 3 gr) 
en is daardoor nauwelijks meer een pro-
bleem. 

De frietindustrie is voor het voorbakken 
zelfs aan het overschakelen van palmolie 
(50 procent onverzadigd, 50 procent ver-
zadigd) op zonnebloemolie (88 om 12 
procent). Onverzadigde vetten hebben 
de tegenovergestelde werking van verza-
digde vetten: ze verlagen het cholesterol-

gehalte van het bloed. Daarom frituurt 
tegenwoordig iedereen met vloeibare 
olie vanuit de gedachte dat (meervoudig) 
onverzadigde vetzuren beter zijn dan ver-
zadigde. Onverzadigde vetzuren zijn bij 
hoge temperaturen echter heel reactief 
en kunnen samen met het water uit de 
friet allerlei chemische reacties induceren 
waarbij potentieel toxische afbraakpro-
ducten en kleine hoeveelheden transvet 
worden gevormd. 

ANTIVETJASJE

Nieuwe productietechnieken kun-
nen de vetopname van friet tijdens 

het voorbakken verlagen. Hiervoor kijkt 
Aviko, in samenwerking met machine-
makers en levensmiddelentechnologen 
van Wageningen UR, onder andere hoe 
een frietje door de hete bakolie heen 
beweegt. Computerprogramma’s bereke-
nen de vloeistofdynamica en verwerken 
dat in een stromingsmodel voor nieuwe 
voorbakinstallaties. 

Het nieuwe

frituren

Friet uit de ‘droogtrommel’ van de High 
Tech Fryer.

Dikke friet is gezonder dan dunne omdat 
er door een gunstigere oppervlakte-volu-

meverhouding minder acrylamide ontstaat. De 
europese voedselveiligheidsautoriteit eFsa advi-
seert uit gezondheidsoogpunt dan ook de friet 
dik te snijden. bijkomend voordeel: dikke friet 
bevat om dezelfde reden ook minder vet. een 
belgische uitvinder ging een stapje verder en 
bedacht snijrooster met een honingraatstructuur 
voor zeshoekige friet. Deze friet heeft minder last 
van verbranding van de randen doordat de hoeken 
120° in plaats van 90° zijn. en een hexafriet neemt 

theoretisch 7 procent minder vet op dan een vier-
kant frietje met gelijkblijvende inhoud, berekende 
antwerpse wiskundestudenten.  |

zeSHoekiG

Bakken met Stoom
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In de strijd tegen vetopname ontwikkelde 
Aviko een speciaal voorgebakken friet 
(Frideaal) die na het afbakken thuis 33 pro-
cent minder vet bevat. Het geheim schuilt 
in een speciale coating van zetmeel dat 
op de voorgebakken friet is aangebracht 
en de vetdiffusie vermindert tijdens het 
bakken en bij het uit het vet nemen. Het 
resultaat is een frietje met 7,5 procent vet. 
Althans als de thuisafbakker volgens de 
instructie de gecoate voorgebakken frites 
wel op de juiste temperatuur, kort en in 
kleine porties bakt. 

STOOMFRIET

Afbakken zonder olie kan ook, maar 
de warmteoverdracht is dan een pro-

bleem. Olie kan dat als de beste: het zorgt 
dat de aardappelcellen aan de buitenkant 
snel uitdrogen, krimpen en de brosse 
krokante structuur vormen. 

Onderzoeksorganisatie TNO bedacht 
een vetloos alternatief gebaseerd op 
superheated steam-technologie (SHS). 
Oververhitte stoom ontstaat, door verza-
digde stoom van 100 °C in een warmte-
wisselaar verder te verhitten tot 180 °C, 

ver boven het condensatiepunt. Er ont-
staat dan een droog en doorzichtig gas 
van watermoleculen dat zich hetzelfde 
gedraagt als droge hete lucht. Alleen 
heeft oververhitte stoom een hogere 
warmteoverdracht dan hete lucht, waar-
door het qua baktijd dat van frituurolie 
benadert. Het vetgehalte is daardoor 50 
procent lager dan gewone patat. 

De oververhitte stoom circuleert daar-
voor met een snelheid van 5 m/s in een 
gesloten roterende trommel, zodat de 
frieten overal goed in contact komen met 
de hitte. Na ongeveer vijf minuten rond-
draaien is het resultaat hetzelfde als uit 
de frituur: goudgeel, knapperig aan de 
buitenkant en zacht van binnen. Een bij-
komend voordeel is dat het een gesloten 
systeem is en dus veiliger en energie-
zuiniger is; bovendien komen er geen 
bakluchten vrij. 

Een grote Nederlandse frituurmachine-
fabrikant verkoopt het systeem dat 2 kg 
per keer afbakt onder de naam HiFri 
(High Tech Frying) aan grote keukens van 
bedrijfsrestaurants, instellingen, scholen 
en pretparken. Bijkomend voordeel is 
dat het systeem binnen zeven minuten 
op temperatuur is. Vet heeft al gauw een 
uur nodig, omdat het in kleine stapjes 
moet opwarmen om niet te snel te degra-
deren. Bij voorkeur in drie stappen: van 
0-100 °C, 100-140 °C en 140-175 °C, met 
tussenpozen van een half uur. 

LUCHTBAKKEN

Bij ovenfriet mag hete lucht de warm-
teoverdracht opknappen. Ook dan 

komt er in ieder geval geen vet meer bij. 
Maar de warmteoverdracht is wel veel 

minder effectief, zodat de frieten twintig 
minuten moeten bakken. Dat levert een 
ietwat taaiere korst op omdat de buiten-
kant lang vochtig blijft. 

Ook elektronicafabrikanten zoeken naar 
alternatieven voor de friteuse, zoals de 
Airfryer. Dit apparaat heeft als voordeel 
boven de gewone oven dat de hete lucht 
snel circuleert in een kleine ruimte. De 
warmteoverdracht gaat daardoor veel 
sneller en komt al meer in de buurt van 
een warm oliebad. Voor zelfgemaakte 
patat wordt wel een scheutje olie aanbevo-
len, waardoor de vetvermindering op 70 
tot 80 procent komt. Vet is tenslotte ook 
smaakmaker. |

De acrylamide-toolbox, uitgebracht door de 
europese voedingsindustrie FoodDrinkeurope 

in samenwerking met nationale autoriteiten en 
met de europese Commissie, bevat de laatste 
wetenschappelijke en technologische inzichten om 
acrylamidevorming te verminderen. 
De beste frietaardappel heeft een laag gehalte 
aan reducerende suikers en asparagine. nieuwe 
patatrassen met minder asparagine zijn in ontwik-
keling via veredeling. in amerika zijn de eerste 
genetisch gemodificeerde aardappels goedgekeurd 
die veel minder asparagine aanmaken via rna-
interferentie. Verder bevatten nieuwe oogstaardap-
pelen veel zetmeel en weinig suiker en zijn dus zeer 
geschikt. om ook tijdens opslag suikervorming te 
minimaliseren, moeten boeren de oogst bij een 

constante temperatuur van 8 °C opslaan. De frietfa-
brikant test elke lading aardappelen eerst op suiker-
gehalte en afbakkleur als indicator voor acrylamide 
voordat het de fabriek in mag. 
Verder ondergaan de aardappelreepjes nog een 
aantal voorbehandelingen om acrylamidevor-
ming te verminderen. het blancheren (uitlogen) 
is de meest effectieve maatregel om het gehalte 
aan reducerende suikers in het buitenste opper-
vlaktelaagje van de aardappelreepjes te verlagen. 
ook het toevoegen van dinatriumdifosfaat direct 
na het blancheren, dat al wordt gedaan om de 
grijskleuring van aardappel te voorkomen, heeft 
als gunstig bijeffect dat het de ph verlaagt en 
op die manier de maillardreactie remt en acry-
lamidevorming vermindert. De grijskleur is een 

reactie van ijzeratomen (Fe3+) met fenolische 
stoffen in de knol.
een andere methode is de aardappelstaafjes te 
behandelen met het enzym asparaginase, dat aspa-
ragine omzet in asparaginezuur zodat het niet 
meer beschikbaar is voor de maillardreactie. Verder 
voegen frietfabrikanten na het blancheren dextrose 
(glucose) toe. naast dat dit een uniforme eindkleur 
garandeert en variabiliteit in grondstoffen compen-
seert, zorgt meer glucose voor minder acrylamide 
omdat het de verhouding fructose/glucose verlaagt. 
Fructose bevordert de acrylamidevorming sterker 
dan glucose. het voorbakken geeft verder geen 
significante hoeveelheid acrylamide in het eindpro-
duct. Dat ligt geheel in handen van de thuisafbak-
kers, cafetaria’s of restaurants.  |

ketenaanPak aCrYlamide

Het resultaat van overfrietjes is niet altijd 
even bevredigend.

opnames van de korst van frietjes bij ver-
schillende zwaartkracht niveau's en bij ver-

schillende oriëntaties (frituurtijd t = 1000 s).  De 
witte lijn geeft de scheiding aan tussen lucht en 
korst. De rode lijn de scheiding tussen de korst 
en de kern. |

friet in SPaCe

oVernfriet
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voor op sChool
 1. Benoem de karakteristieke groepen van solanine.
 2. Waardoor is verandering van één gen vaak onvoldoende om 

planten tegen ziekten te beschermen?
 3. Wat is het onderscheid tussen de klassieke methode van 

plantenveredeling en de moderne manier?
 4. Rapporten spreken over de kans en de waarschijnlijkheid 

dat acrylamide in patat carcinogeen is. Waarom is het een 
veronderstelling en geen zekerheid?

 5. Welke factoren dragen bij aan de smaak van patat friet?
 6. Volumetoename van verdampend water veroorzaakt het 

bruisen en sputteren bij frituren. Welk volumetoename 
ontstaat als 1 gram (= 1 ml.) water verdampt? Gebruik 
de algemene gaswet pV = nRT. Kies voor T 273 + 170.  
R = 8.314 J·K-1·mol-1

 7. Waartoe wordt patat friet voorgebakken?
 8. Geef het moleculaire onderscheid tussen vaste (dierlijke) 

vetten en (vloeibare) plantaardige oliën.
 9. Hoe luidt de systematische naam van glycerol?
 10. Maillardreacties treden vooral op tussen amines en niet-

reducerende suikers. Wat is het moleculaire onderscheid 
tussen glucose (reducerend) en fructose (niet-reducerend).
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