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Bak niet 
te bruin

Het is beter om patat goudgeel te bakken en brood 
niet te donker te roosteren. Vanwege acrylamide. 
Wat is dat en is het schadelijk voor je gezondheid?

Tekst Mary Stottelaar

Acrylamide

13 
VRAGEN

zetmeelrijke producten
verhitting van
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3
Wat is dan de 
relatie tussen 
acrylamide en 
kanker? 

Dat is nog niet precies bekend. 
Al sinds het eind van de vorige 
eeuw staat acrylamide op de 
lijst van mogelijk kankerver-
wekkende stoffen die de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) bijhoudt. Onderzoek bij 
proefdieren toonde namelijk 
aan dat acrylamide kankerver-
wekkend is. Bij mensen is (logi-
scherwijs) nooit onderzocht 
wat er gebeurt als je ze acryl-
amide geeft. Maar experts den-
ken dat het net als bij de proef-
dieren kankerverwekkend is. 

Er is wel onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen de inna-
me van acrylamide via voeding 
en het optreden van kanker. Uit 
sommige onderzoeken blijkt 
een relatie met baarmoeder-, 
eileider- en nierkanker, maar 
uit andere niet. Of er een risico 
is en wat dat precies is, valt op 
basis van de huidige gegevens 
niet te zeggen. De relatie tussen 
kanker en acrylamide is veel 
minder duidelijk dan bijvoor-
beeld die tussen kanker en 
overgewicht of roken. 

Dat kanker ontstaat door 
acrylamide in voeding is dus 
vooralsnog geen vaststaand 
feit. Toch adviseert de Efsa zo 
weinig mogelijk acrylamide 
binnen te krijgen, voor de ze-
kerheid.

1
Wat is acrylamide?
 Acrylamide is een stof die 
bij hoge verhitting (boven 
120 °C) ontstaat in zet-

meelrijke voedingsmiddelen. 
Tijdens het bakken, grillen en 
frituren. De producten worden 
bruin door de chemische reac-
tie die plaatsvindt onder in-
vloed van de verhitting. Het 
bruinen staat binnen de che-
mie ook wel bekend als de 
Maillard-reactie. Deze treedt 
op doordat de bouwstenen van 
zetmeel (suikers) en eiwitten 
(aminozuren) op elkaar reage-
ren. Een van de stoffen die 
daarbij kan vrijkomen is acry l-
amide. 

2
Is acrylamide 
ongezond?
Ja, waarschijnlijk wel. De 
Europese Autoriteit voor 

Voedselveiligheid (Efsa) geeft al 
sinds 2015 aan dat je de inna-
me van acrylamide via voeding 
beter kunt beperken. Het ver-
hoogt mogelijk het risico op 
kanker. 

Voorheen was  
alleen bekend dat 
acrylamide in 
tabaksrook zit

Bij verhitting boven 
120 °C kan acrylamide 

ontstaan

4
In welke producten 
zit acrylamide?
Acrylamide komt vooral 
voor in alle hoog verhitte 

zetmeelrijke producten die ook 
eiwit bevatten. Het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) onder-
zocht welke voedingsmiddelen 
acrylamide bevatten. Het zit 
vooral in gebakken en gefri-
tuurde aardappelproducten 
zoals patat, chips, aardappel-
kroketten en gebakken aardap-
pels. Daarnaast zit acrylamide 
in koekjes, biscuits, ontbijt-
koek, crackers, (geroosterd) 
brood, ontbijtgranen en koffie.

5
Vroeger hoorde je 
nooit over acryl   - 
a mide in voeding, 
hoe zit dat?

Pas in 2002 ontdekten Zweedse 
onderzoekers dat acrylamide 
ontstaat in zetmeelrijk voedsel 
dat verhit wordt. Voorheen was 
alleen bekend dat medewer-
kers in de plasticindustrie 
blootgesteld konden worden 
aan acrylamide en dat het in 
tabaksrook zit.
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6
Zijn er regels  
voor het 
acylamide gehalte 
in voeding?

Er zijn Europese normen voor 
de maximaal toegestane gehal-
tes in voedingsmiddelen. Pro-
ducenten en horeca is gevraagd 
mee te werken aan het verlagen 
van acrylamide in voeding. Ze 
moeten analyses uitvoeren om 
aan te tonen dat hun producten 
niet boven de normen voor 
acrylamide uitkomen. De  
Nederlandse Voedsel- en 
Waren autoriteit (NVWA) ziet 
hierop toe door het nemen van 
monsters. 

7
Kun je acrylamide 
eigenlijk helemaal 
vermijden?
Nee, veel voedingsmid-

delen bevatten zowel zetmeel 
als eiwitten en ze moeten vaak 
verhit worden om eetbaar te 
zijn. Zo moeten brood en  
biscuit gebakken worden en 
aardappels eet je ook niet rauw. 
Als dan bij het garen door  
verhitting de Maillard-reactie 
optreedt, kan acylamide van-
zelf ontstaan. 

8 
Maar beperken kun 
je het toch wel? 
Ja, je kunt je inname 
beperken door voedings-

middelen niet te hoog te verhit-
ten. Denk bijvoorbeeld aan het 
bakken van patat en aardap-
pels. Eet gefrituurde aardappel-
producten liever niet te vaak en 
let op de bereiding. Frituur ze 
liever goudgeel op een wat 
lagere temperatuur (maximaal 
175 °C) dan echt bruin op een 
hoge temperatuur. De Efsa 
berekende dat je door patat 
licht te bakken tot 80% minder 
acrylamide binnenkrijgt dan bij 
donkerbruin bakken.

Bij aardappelproducten in de 
oven is het advies: maximaal 
180 °C in een heteluchtoven en 
maximaal 200 °C in een oven 
zonder heteluchtcirculatie. Ook 
in de magnetron is het beter 
om zetmeelrijke producten op 
een laag vermogen te verwar-
men. En tosti’s en geroosterd 
brood moet je niet te bruin 
laten worden. 

Verder is het goed om te let-
ten op variatie. Neem niet elke 
dag gebakken aardappel-
producten, maar wissel ze af 
met bijvoorbeeld gekookte 
aardappels. Bij koken (maxi-
maal 100 °C) ontstaat acrylami-
de immers niet. Beperk verder 
je inname van acrylamiderijke 
producten als patat, chips,  
koffie en koekjes. 

In een airfryer  
ontstaat 30-40% meer  
acrylamide dan in een 
gewone frituurpan

Bijdrage voedings mid de len 
aan de gemiddelde  
acrylamide-inname*

Product

patat 33%

koffie 27%

chips 11%

koekjes 10%

ontbijtkoek 7%

brood 2%

ontbijtgranen 2%

speculaas 2%

overig 6%

totaal 100%

* Geldt voor 7- tot 69-jarige Nederlanders 
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9
En hoe zit het met 
bakken in de 
airfryer?
Overal waar de Maillard- 

reactie optreedt, ontstaat acryl-
amide. Dus ook in de airfryer. 
Onderzoek door Europese con-
sumentenorganisaties heeft 
aangetoond dat er bij airfryers 
zelfs 30 tot 40% meer acrylami-
de ontstaat dan bij bakken in 
een gewone frituurpan. 

10 
Welke 
voedings-
middelen 
dragen het 

meest bij aan de inname 
van acrylamide?
Het RIVM is aan het rekenen 
gegaan met de gemiddelde 
concentratiegegevens van 
acryl amide en gegevens uit de 
Voedselconsumptiepeiling (een 
groot onderzoek naar wat we in 
Nederland eten). Daaruit blijkt 
dat zo’n 80% van alle acrylami-
de die we gemiddeld binnen-
krijgen, komt uit patat, koffie, 
chips en koekjes (zie ook de 
tabel hiernaast).

11 
Minder  
patat en 
gebakken 
aardappels dus. 

Kun je nog meer doen 
om acrylamide te 
beperken?
Gebakken aardappels kleuren 
minder bruin als je de aardap-
pels eerst even kookt. Minder 
bruinkleuring betekent minder 
vorming van acrylamide. Dit 
komt doordat het kort voorko-
ken (blancheren) van gesneden 
aardappels ervoor zorgt dat er 
minder suikers aan de buiten-
zijde van de aardappels zitten. 
De kans op acrylamidevorming 
wordt zo lager. Dit werkt ook zo 
bij zelfgesneden patat. Kook 
deze ook even kort voor. 

12 
En hoe zit het 
met brood, 
koekjes en 
biscuits?

Een kleiner deel van de acryl-
amide die we binnenkrijgen 
komt van zetmeelrijke gebak-
ken graanproducten zoals 
brood, koekjes en biscuits. 
Fabrikanten moeten aan be-
paalde regels voldoen om de 
vorming van acrylamide zo veel 
mogelijk te beperken (zie vraag 
6). Bij het thuis bakken van 
brood en koekjes is het belang-
rijk dat je ze lichtbruin bakt en 
niet te donker laat worden. 

13 
Hoeveel koffie 
kun je drinken 
en maakt het 
nog uit welke 

koffie?
Het Voedingscentrum raadt 
maximaal vier kopjes (filter-)
koffie per dag aan. De soort 
branding van de koffiebonen 
lijkt verschil te maken. Zogehe-
ten light- en medium-roast 
koffie bevat minder acrylamide 
dan dark-roast.

De donker geroosterde kof-
fiesoorten worden langer op 
een hogere temperatuur verhit. 
Let ook op met cichoreikoffie 
(notenkoffie) en oploskoffie. 
Het acrylamidegehalte hiervan 
is hoger dan dat van gewone 
bonenkoffie.  ■

OM TERUG TE LEZEN
gezondgids.nl/archief 
Acrylamide

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/ 
voedingstests

Door aardappels kort 
voor te koken, zit er 
minder suiker aan
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