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In deze mini-workshopreeks wordt een overzicht geschetst van de mogelijkheden en beperkingen van 

natriumreductie in soepen en sausen. Voor de vleeswarensector en de bakkerijsector gaan in het  

voorjaar 2012 vergelijkbare workshops door.  

 

Zout, NaCl, wordt gebruikt bij  de bereiding van heel wat levensmiddelen.  Niet enkel vanwege zijn 

smaak, maar ook omwille van de bewarende en technologische functionaliteit.  Zo is zout dan ook 

vaak heel nauw verbonden met diverse levensmiddelenkarakteristieken.  Zout is één van de bronnen 

van natrium in levensmiddelen, daarnaast zijn er ook nog talrijke andere componenten die voor de 

aanvoer van natrium zorgen.  

 

Consumptiedata geven aan dat de natriuminname van heel wat consumenten hoger blijkt te liggen 

dan de aanbevelingen.  Een hoge natriuminname wordt in verband gebracht met een aantal 

gezondheidsrisico’s, zoals hypertensie en hart- en vaatziekten.   Het verlagen van het natriumgehalte 

van levensmiddelen is één van de strategieën om de natriumopname te beperken.  

 

Er heerst, vaak gedreven door overheidsinitiatieven, een tendens naar een reductie van het  

natriumgehalte van levensmiddelen.   

 

De workshopreeks heeft als hoofddoel info te verschaffen rond de functionaliteit van zout (en andere 

natriumbronnen) en de mogelijkheden en beperkingen voor natriumreductie in soepen en sausen.   

Hierbij komen ondermeer resultaten uit het Flanders’ FOOD project ‘Natriumreductie en/of –

vervanging (2006-2009)’ aan bod.   

De sessies zijn zoveel mogelijk interactief en gericht op de praktijk.  Indien, op basis van de feedback 

van de bedrijven, nood is aan extra info, kan het aantal sessies worden uitgebreid.  

 

DOELGROEP 

De opleiding richt zich op medewerkers uit de voedingsindustrie (R&D, productontwikkeling, aankoop) 

of verwante industrieën (ingrediënten).   

 

  

http://www.ilvo.vlaanderen.be/index_uk.htm
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AAN DE SLAG MET NATRIUMREDUCTIE 

Soepen en sausen 

 
INFO DEMONSTRATIE INGREDIËNTEN 

 
In de 2

e
 sessie van de mini-workshopreeks (8 maart 2012) wordt vanuit een praktische insteek 

ingegaan op natriumreductie.  In deze sessie bieden we ingrediëntenleveranciers de mogelijkheid om 

oplossing(en) voor natriumreductie in soepen en sausen te demonstreren in een proefsessie.    

 

WAT BIEDEN WE 

 De mogelijkheid om uw oplossing(en) voor natriumreductie voor te stellen aan bedrijven uit de 

voedingsindustrie 

 Uw deelname wordt aangekondigd in het programma (indien uw deelname is bevestigd voor 10 

januari 2012) 

WAT HOUDT EEN DEMONSTRATIE IN  

 U demonstreert uw oplossing in een product 

 Korte intro van de ‘oplossing’ (5 min presentatie) 

 Proefsessie product: bijvoorbeeld:  

 soep zonder natriumreductie  

 soep met natriumreductie én uw oplossing 

De workshopdeelnemers beoordelen uw stalen 

 Indien u meerdere oplossingen wil demonstreren, dan bekijken we graag met u of dat in deze 

sessie ingepast kan worden 

 Indien gewenst kan de Food Pilot uw demo-producten aanmaken. Hiervoor geldt een 

meerprijs, die we graag met u bespreken.  We vernemen dit graag tegen 20 januari.  

 

Het doelpubliek voor deze workshop: voedingsindustrie - R&D, productontwikkeling 

 

WAT MOET DAT KOSTEN 

Inschrijven (voor 10 februari) via het online inschrijvingsformulier op de Flanders’ FOOD website 

 

Voor vroegboekers gelden volgende tarieven: 

 Demonstratie van uw oplossing (hierbij is het bijwonen van de hele workshop van 8 maart niet  

inbegrepen):  

 Lid Flanders’ FOOD: 100 Euro (excl. BTW) 

 Niet-lid Flanders’ FOOD: 200 Euro (excl. BTW) 

 Demonstratie van uw oplossing + deelname aan de mini-workshopreeks 

 Lid Flanders’ FOOD: 349 Euro (excl. BTW) Er is een tussenkomst van voorzien door IPV 

 Niet-lid Flanders’ FOOD: 699 Euro (excl. BTW) Er is een tussenkomst van voorzien door IPV 

Meer info m.b.t. lidmaatschap van Flanders’ FOOD vindt u via www.flandersfood.com  

http://www.flandersfood.com/content/demonstratie-ingredi%C3%ABnten-aan-de-slag-met-natriumreductie-soepen-en-sauzen
http://www.flandersfood.com/
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 Deze prijs geldt voor 1 persoon – extra personen die aan de mini-workshopreeks deelnemen, 

nemen deel aan de voorwaarden voor deelname aan de miniworkshop-reeks  

 Let op:het aantal deelnemers voor de workshop is beperkt! Tijdig inschrijven is aan te raden.  

 Bij inschrijving na 23 januari zal 50 euro extra gefactureerd worden 

 Inschrijvingen mogelijk tot 10 februari  

 Voor bedrijven die resorteren onder de paritaire comités 118, 119 & 220, voorziet IPV (Initiatieven 

voor professionele vorming van voedingsnijverheid) een tussenkomst in de inschrijvingskosten 

van 60 Euro per halve dag, of dus 120 Euro voor deze mini-workshopreeks. 

Max. 3 personen per bedrijf kunnen van deze tussenkomst genieten.  

Deze tussenkomst geldt enkel voor deelname aan de mini-workshopreeks.  Ze is m.a.w. niet van 

toepassing wanneer enkel ingrediënten worden gedemonstreerd.  

 

PRAKTISCH 

LOCATIE 

De workshops gaan door bij ILVO (Brusselsesteenweg 370,Melle) 

Routebeschrijving klik hier 

DATA 

 Sessie 1: 27 januari 2012 (NM) 

 Sessie 2: 8 maart 2012 (in deze sessie worden de ingrediënten gedemonstreerd) 

 

De preciese uren worden later meegedeeld 

 

VRAGEN 

 

Heeft u vragen? Dan kan u ons contacteren:  

 

Vragen van administratieve aard Vragen van inhoudelijke aard 

Martine Tondeur 

Tel: +32 (0)2 788 43 67 

GSM: +32 (0)496 65 47 42 

martine.tondeur@flandersfood.com 

 

Annelies Vandamme 

Tel: +32 (0)2 788 43 61  

GSM: +32 (0)472 54 87 05 

annelies.vandamme@flandersfood.com 

 

Flanders' FOOD 

Kunstlaan 43, B-1040 Brussel 

Fax: +32 (0)2 788 43 68 

 

 

 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/Nederlands/Routebeschrijving/tabid/80/Default.aspx#Brusselsesteenweg
mailto:martine.tondeur@flandersfood.com
mailto:annelies.vandamme@flandersfood.com

