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RUG maakt
frieten
gezonder
3 Doorbraak in onderzoek
naar koolhydraten
3 Mogelijkheden voor ’pa-
tatje gezond’

Door Esther van der Meer
Groningen Zonder schuldgevoel

een zak patat leegeten. Een vinding

van de Rijksuniversiteit Groningen

om zetmeel minder snel verteer-

baar te maken biedt een schat aan

mogelijkheden voor toepassingen

in de voedselindustrie, waaronder

gezondere frietjes.

Het Carbohydrate Competence

Door Esther van der Meer

gezondere frietjes.

Het Carbohydrate Competence

Center (CCC), waar onderzoek

wordt gedaan naar koolhydraten,

heeft een manier gevonden om de

samenstelling van zetmeel met be-

hulp van enzymen zo te verande-

ren dat koolhydraten langzamer

worden afgebroken.

Hoogleraar Lubbert Dijkhuizen,

directeur van het CCC: "Makkelijk

verteerbare koolhydraten worden

snel in je bloed opgenomen. Dat

geeft een aangenaam gevoel, zodat

je door wil blijven eten. Als je zoals

de moderne westerse mens het

grootste deel van de dag achter je

computer doorbrengt, verbrand je

niet genoeg koolhydraten en word

je dik. Van langzame koolhydraten

eet je niet meer dan je nodig hebt.

Die zijn dus gezonder. Vergelijk het

met een witte of een bruine boter-

ham."

De universiteit heeft de vinding

vastgelegd in octrooien. Aardap-

pelproducent Avebe gaat de prakti-

sche toepassingen onderzoeken.

Dijkhuizen: "We hebben in het lab

laten zien dat het kan, numoet het

nog in de fabriek getest worden." In

Ter Apelkanaal loopt een vergelijk-

baar proces met het nieuwe zet-

meel Etenia, dat vet in allerlei toe-

passingen kan vervangen. Dijkhui-

zen: "Dat gaat heel goed."

Het duurt nog wel een tijd voor-

dat consumenten bij de snackbar

een patatje gezond kunnen bestel-

len. Dijkhuizen: "Dat gaat nog zeker

een paar jaar duren." De smaak van

friet zal met de toepassing van het

nieuwe zetmeel naar verwachting

niet veranderen.

Bedrijfsleven
In het Carbohydrate Competen-
ce Center werken wetenschap-
pers van onder meer de universi-
teiten van Groningen en Wage-
ningen samen met het bedrijfsle-
ven, zoals FrieslandCampina en
Avebe. Dijkhuizen werd onlangs
uitgeroepen tot een van de drie
meest ondernemende weten-
schappers van Nederland.


