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ONDERDEEL VAN EEN GEZOND EN
EVENWICHTIG VOEDINGSPATROON

Geschiedenis
en productieproces

Voedingsstoffen
en voedingsrichtlijnen

FAQ:
Zuivel en
gezondheid

Past zuivel in
een duurzaam
voedingspatroon?

ZUIVEL

Zuivel maakt overal ter wereld deel uit van een gezond en
gevarieerd voedingspatroon. Melk vormt de basis van alle
zuivelproducten. Het is een natuurlijke bron van essentiële
voedingsstoffen zoals eiwitten, calcium, kalium, fosfor,
jodium en de vitaminen B2 en B12.
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ONGEVEER 10.000 JAAR GELEDEN
verspreidde de overgang van een nomadische
naar een agrarische samenleving zich van het
Midden-Oosten via Griekenland en de
Balkan naar Midden-Europa.

ONZE VOOROUDERS

ontdekten dat er producten bestaan die
eetbaar, voedzaam en ook lekker zijn.

DOOR DE EEUWEN HEEN
is het aantal mensen dat op volwassen leeftijd
lactose kan verteren gegroeid tot meer dan
een derde van de wereldbevolking.3
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from the Noun Project
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IN MIDDEN- EN NOORD-EUROPA

MELK

van sommige dieren bleek een waardevolle
bron van voedingsstoffen te zijn.1

Created by Icons Producer
from the Noun Project

GESCHIEDENIS
De opkomst van de melkveehouderij

Created by Chanut is Industries
from the Noun Project

Created by Mello
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De agrarische samenleving
en de melkveehouderij
bereiken de Balkan.

8.400 jaar geleden
10.000-11.000 jaar
geleden
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7.500 jaar geleden
8.000 jaar geleden

De agrarische
samenleving verspreidt
zich naar Griekenland.

6.500 jaar geleden

Volwassenen ontwikkelden
het vermogen om lactose
te verteren.

YOGHURT

omdat volwassenen problemen hadden met
het verteren van melksuiker, ook wel bekend
als lactose.

wordt al vele eeuwen gegeten en is
vermoedelijk afkomstig uit Centraal-Azië.
Melk werd bewaard in leren zakken of houten
vaten. Door de aanwezigheid van bacteriën
en een hoge temperatuur begon de melk te
fermenteren, waardoor yoghurt ontstond.

DOOR GENETISCHE AANPASSING

KAAS

behielden sommige volwassenen het vermogen
om lactose te verteren en melk te drinken.

Created by MHD AZMI DWIPRANATA
from the Noun Project

Goed ontwikkelde
zuiveleconomie in Europa.

Created by Tomasz Pasternak
from the Noun Project

AANVANKELIJK KREGEN
ALLEEN KINDEREN MELK

Created by Eucalyp
from the Noun Project

De agrarische samenleving en
de melkveehouderij ontwikkelen
zich in het Midden-Oosten.

is de melkveehouderij sterk gegroeid en
kan meer dan 90% van de bevolking lactose
verteren.1,4

5 TOT 10% VAN DE BEVOLKING

bereikte door deze genetische aanpassing
de reproductieve leeftijd2, wat daarmee
een evolutionair voordeel opleverde.

is het resultaat van melk die bewaard werd
in houders gemaakt van de magen van
kalveren. De aanwezigheid van stremsel
(een complex van spijsverteringsenzymen)
fungeerde als stollingsmiddel om de melk
een vastere, kaasachtige structuur te geven.

YOGHURT EN KAAS

maken het mogelijk om melk voor
langere tijd te bewaren.1,5
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Hoe wordt
YOGHURT
gemaakt?

Yoghurtculturen worden toegevoegd

Created by SBTS
from the Noun Project

Hoe worden ZUIVELPRODUCTEN gemaakt?

Vullen

Fermentatie

Lactobacillus
bulgaricus

De melk wordt in de fabriek
gestandaardiseerd (het vetgehalte
wordt bepaald), gehomogeniseerd (de
vetbolletjes worden gelijkmatig verdeeld) en
gepasteuriseerd (korte tijd verhit op 72 °C).

Streptococcus
thermophilus

Van melk kunnen verschillende zuivelproducten worden gemaakt, zoals yoghurt en kaas.
Elk product heeft zijn eigen karakteristieke smaak en unieke eigenschappen.

YOGHURT
Yoghurt wordt gemaakt door aan de melk een mengsel
van melkzuurbacteriën toe te voegen, de zogenaamde
yoghurtculturen. Deze yoghurtculturen zijn Lactobacillus
bulgaricus en Streptococcus thermophilus.
Hierdoor begint de melk te fermenteren. Tijdens het
fermentatieproces wordt een deel van de lactose die van
nature in melk aanwezig is, omgezet in melkzuur.
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De kenmerken van yoghurt hangen af van de samenstelling
van de melk, het type yoghurtcultuur en de temperatuur
en duur van het fermentatieproces. Gefermenteerde
zuivelproducten zijn langer houdbaar dan nietgefermenteerde zuivelproducten. Dit komt doordat het
zuur in gefermenteerde zuivelproducten de groei van
bacteriën die bederf kunnen veroorzaken remt.

De kenmerken van de yoghurt zijn afhankelijk van de
samenstelling van de melk, het type yoghurtcultuur en
de temperatuur en duur van het fermentatieproces.

8-15 uur

30-40 ºC

Created by Kmg Design
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Hoe wordt
KAAS
gemaakt?

De melk wordt gethermiseerd (licht
verwarmd) en gestandaardiseerd
(het vetgehalte wordt bepaald).

Created by SBTS
from the Noun Project

NEDERLANDSE
KAASSOORTEN
Het traditionele kaasbereidingsproces wordt
al eeuwenlang van generatie op generatie
doorgegeven. Nederlandse kaassoorten worden
gewoonlijk gemaakt van gepasteuriseerde verse
melk. Aan de melk worden een startercultuur en
stremsel toegevoegd. Hierdoor gaan de eiwitten
stollen en ontstaat er een vaste substantie (de
wrongel) en blijft er vocht over (de wei). De
wrongel wordt vervolgens samengeperst om er nog
meer vocht uit te persen. Ten slotte wordt de kaas
gepekeld in een pekelbad. Dit geeft de kaas zijn
smaak en verbetert de vorm en de textuur. Ook is
de kaas hierdoor langer houdbaar. Vervolgens laat
men de kaas gedurende vier weken tot meer dan
een jaar rijpen. Zowel de duur van de rijping als het
soort bacteriën is van invloed op de smaak van de
kaas. Door het bereidingsproces en de duur van de
rijping bevatten Nederlandse kaassoorten
nauwelijks lactose.

Wist je dat? Op kaas staan getallen
als 30+ en 48+. Deze getallen verwijzen
naar het vetgehalte van de kaas op basis
van het percentage droge stof.
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Pasteurisatie

Toevoeging stremsel
en startercultuur

Stremmen

Wei vloeit weg uit
de wrongel en kan
worden gebruikt
voor het maken van
sportvoeding en
zuigelingenvoeding.

Rijpen
Wrongel samenpersen

Kaas wordt geperst in
een vat. Het vat bepaalt
de vorm van de kaas.

Pekelbad

4 weken tot > 1 jaar rijpen. Het
rijpingsproces van de kaas beïnvloedt
de smaak van het eindproduct.
9|

EEN PLEK
VOOR
ZUIVEL IN
WERELDWIJDE
VOEDINGSRICHTLIJNEN
Over het algemeen wordt zuivel aanbevolen
in voedingsrichtlijnen vanwege de bijdrage
ervan aan de inname van voedingsstoffen. In
overeenstemming met de plaatselijke cultuur
en eetgewoonten worden verschillende
zuivelproducten aanbevolen.
Een gevarieerd
en evenwichtig
voedingspatroon is
belangrijk voor een goede
gezondheid. Omdat
zuivel bijdraagt aan de
inname van verschillende
voedingsstoffen is
het gedurende alle
levensfases onderdeel
van een gezond
voedingspatroon.

België
200 tot 500 g
melk of
zuivelproducten8

Nederland
2 tot 3 porties zuivel
(300-450 ml)6
en 40 g kaas7

AANBEVELINGEN VOOR
VOLWASSENEN VOOR DE
DAGELIJKSE INNAME VAN ZUIVEL
IN VERSCHILLENDE LANDEN

China
300 g melk en
zuivelproducten17

Het Verenigd
Koninkrijk
Gebruik enige zuivel15

Hongkong
1 tot 2 porties
melk per dag12,13

Vietnam
Gebruik melk en
zuivelproducten die geschikt
zijn voor de verschillende
leeftijdsgroepen14

Maleisië
1 tot 2 porties melk per dag11
Nigeria
Consumeer
zuivelproducten
met mate16

Singapore
2 tot 3 porties
zuivelproducten per dag9,10

Indonesië
2 tot 4 porties eiwitten
(inclusief melk)18
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VOEDINGSSTOFFEN
DIE VAN NATURE

in zuivel voorkomen

19–26

Melk bevat van nature essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, calcium, kalium, fosfor, jodium en de vitaminen B2
en B12. Yoghurt en kaas worden gemaakt van melk en bevatten veel van de voedingsstoffen die in melk voorkomen.

Riboflavine (vitamine B2)

Vitamine B12

Ondersteunt de normale werking van het
zenuwstelsel en de energiestofwisseling. Riboflavine
draagt ook bij tot de instandhouding van de huid,
de instandhouding van het gezichtsvermogen en
de normale stofwisseling van ijzer.

Ondersteunt de normale werking van het zenuwstelsel en draagt
bij tot de energiestofwisseling. Vitamine B12 draagt ook bij tot
de normale werking van het immuunsysteem en tot de normale
vorming van rode bloedcellen. Vitamine B12 komt van nature alleen
voor in dierlijke producten zoals zuivel, vlees, vis en eieren.

VOEDINGSWAARDE VAN ZUIVELPRODUCTEN
De voedingssamenstelling van melk varieert wereldwijd en is afhankelijk van het seizoen en van het voer dat de koeien
krijgen. De volgende tabellen geven de gemiddelde voedingswaarden van melk, yoghurt en kaas in Nederland weer.
De waarden kunnen per land verschillen.

Halfvolle melk27

Halfvolle yoghurt27
Halfvolle melk27
100 ml

Nederlandse kaas27

Halfvolle yoghurt27
100 ml

Kaas (Goudse,
volvet) 27 100 g

Energie

190 kJ / 45 kcal

Energie

212 kJ / 50 kcal

Energie

1529 kJ / 369 kcal

Vet

1.4 g

Vet

1.5 g

Vet

30,5 g

Waarvan verzadigd 0.9 g

Waarvan verzadigd 1.0 g

Waarvan verzadigd 19,8 g

Koolhydraten

4.7 g

Koolhydraten

4.3 g

Koolhydraten

0,0 g

Waarvan suikers

4.7 g

Waarvan suikers

4.3 g

Eiwit

22,9 g

Eiwit

3.4 g

Eiwit

4.2 g

Zout

0.1 g

Vitamins and minerals

Vitamins and minerals

Vitamins and minerals

Calcium

816 mg (102% DRI)

Calcium

139 mg (17% DRI)

Calcium

123 mg (15% DRI)

Fosfor

539 mg (77% DRI)

Fosfor

88 mg (13% DRI)

Selenium

12 mcg (22% DRI)

Fosfor

104 mg (15% DRI)

Kalium

142 mg (7% DRI)

Kalium

160 mg (8% DRI)

Zink

3,46 mg (6% DRI)

Iodine

14,9 mcg (10% DRI)

Iodine

14,9 mcg (10% DRI)

Vitamine A

319 mcg (40% DRI)

Vitamine B2

0,2 mg (14% DRI)

Vitamine B2
(riboflavine)
Vitamine B12

0,18 mg (13% DRI)

Vitamine B2

0,28 mg (20% DRI)

Vitamine B12

0,39 mcg (16% DRI)

Vitamine B12

2,01 mcg (80% DRI)

Vitamine K

67,6 mcg (90% DRI)

0,45 mcg (18% DRI)

DRI = Dagelijkse referentie-inname

DRI = Dagelijkse referentie-inname

DRI = Dagelijkse referentie-inname

AANGEZIEN KAAS

Calcium
Calcium is nodig voor
de instandhouding van
botten en tanden en
draagt bij tot de werking
van de spieren. Calcium
ondersteunt ook de
normale neurotransmissie,
de bloedstolling en
de werking van de
spijsverteringsenzymen.

Fosfor
Draagt bij tot de
instandhouding van botten
en tanden. 85% van de totale
hoeveelheid fosfor in het
lichaam wordt opgeslagen
in de botten. Fosfor
ondersteunt ook de normale
energiestofwisseling.

geconcentreerde melk is
bevat 100 g kaas meer voedingsstoffen dan 100 ml melk.

Selenium
Vitamine B2

Vitamine B12
Eiwitten

Vitamine A
Kalium
Draagt bij tot de normale
werking van de spieren en het
zenuwstelsel. Kalium speelt ook
een rol bij het handhaven van
een normale bloeddruk.
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Jodium
Draagt bij tot de productie van
schildklierhormonen en een normale
schildklierfunctie. Jodium speelt ook een
rol bij de werking van het zenuwstelsel
en de energiestofwisseling.

Eiwit
Eiwit draagt bij tot het behoud
van botten en tot de groei en
het behoud van spiermassa.

Calcium

Vitamine K
Wist je dat? Vitamine K wordt
tijdens de rijping geproduceerd
door de bacteriën in de kaas.

Fosfor
Zink
13 |

KUNNEN MENSEN MET LACTOSE-INTOLERANTIE
ZUIVELPRODUCTEN CONSUMEREN?
Over het algemeen is het niet nodig om lactose volledig uit het dieet te bannen. Kleine
hoeveelheden lactose veroorzaken gewoonlijk geen ongemak en zijn onschadelijk. De
meeste mensen met gediagnosticeerde lactose-intolerantie kunnen ongeveer 12 g
lactose per dag (ongeveer 250 ml melk) verteren met weinig tot geen symptomen.29,30

Zuivel en gezondheid

VEELGESTELDE VRAGEN:

28
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Aangezien lactose gedeeltelijk wordt omgezet door melkzuurbacteriën, bevatten
gefermenteerde zuivelproducten zoals yoghurt minder lactose in vergelijking met
melk. Halfharde kazen, zoals Nederlandse kaassoorten en cheddar,
bevatten na 6 weken rijping nauwelijks nog lactose.

De prevalentie van
lactasepersistentie is
weergegeven in deze figuur.
Gebieden met lichtere
kleuren hebben een lagere
lactasepersistentie en
daarmee een hogere incidentie
van lactose-intolerantie.4

10%

allergie vastgesteld.31 De duur van de allergie
voor koemelkeiwit varieert, maar de meeste
kinderen zijn deze allergie tegen de leeftijd
van 2 tot 4 jaar ontgroeid.32,33

HEEFT HET DRINKEN VAN MELK EFFECT
OP DE GEZONDHEID VAN DE BOTTEN?
Genetica is een belangrijke bepalende
factor voor sterke botten en is
verantwoordelijk voor 60 tot 80% van
de variatie in de piekbotmassa.34 Voeding
en lichaamsbeweging spelen ook een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de
botten tijdens de groei en bij het onderhoud

Calcium is het meest voorkomende mineraal in ons
lichaam. Wij hebben in elke levensfase voldoende
hoeveelheden calcium nodig. Het draagt bij tot de
instandhouding van de botten, de normale bloedstolling
en de normale werking van spieren en zenuwen.19,22,23
Zuivelproducten bevatten van nature calcium.
Peulvruchten, groenten en noten bevatten ook calcium,
maar in kleinere hoeveelheden. In een gevarieerde voeding

levert zuivel een belangrijke bijdrage aan de calciuminname.
Een glas melk (200 ml) bevat van nature ongeveer
240 mg calcium,27 30% van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (800 mg).36 Een voedingspatroon met
voldoende calcium kan worden samengesteld zonder zuivel,
maar dit is niet gemakkelijk. Een grote portie (200 g)
gekookte broccoli bevat ongeveer 70 mg calcium. Paksoi
(200 g) levert ongeveer 190 mg calcium.27

HEEFT ZUIVEL EEN EFFECT OP DE GEZONDHEID
VAN HART EN BLOEDVATEN?
In voedingsrichtlijnen wordt meestal aanbevolen om te
kiezen voor zuivelproducten met een laag vetgehalte.
Dit wordt aanbevolen omdat twee derde van het melkvet
verzadigd vet is. Het vervangen van verzadigd vet door
onverzadigd vet wordt aangeraden voor een gezond
cholesterolgehalte en voor het behoud van een gezond
hart en gezonde bloedvaten. Melk bestaat echter uit meer

dan alleen verzadigd vet. Nieuwere gegevens wijzen erop
dat een regelmatige inname van melk en zuivelproducten
een neutraal of gunstig effect heeft op de cardiovasculaire
gezondheid.37–41 De relatie tussen zuivelproducten en de
gezondheid van hart en bloedvaten lijkt dus complexer dan
eerder werd gedacht.

100%

ONTGROEIEN KINDEREN EEN
KOEMELKEIWITALLERGIE?
Ongeveer 5 tot 15% van de kinderen
vertoont symptomen die wijzen op
koemelkeiwitallergie. Bij ongeveer 2 tot
3% van de zuigelingen en peuters wordt de

WAAROM HEBBEN VOLWASSENEN CALCIUM NODIG?

van botweefsel op volwassen en oudere
leeftijd. Gezondheidsautoriteiten zijn
het erover eens dat calcium, eiwit en
fosfor uit voedingsbronnen zoals melk de
ontwikkeling en instandhouding van botten
ondersteunen.19,20,22,23,25,35

HEEFT MELK EEN
EFFECT OP HET
LICHAAMSGEWICHT?

Lichaamsbeweging en een gezonde,
gevarieerde voeding zijn belangrijke
factoren voor het behoud van een gezond
gewicht. Wanneer men meer energie
consumeert dan er wordt verbruikt,
leidt dit tot gewichtstoename, ongeacht
het soort voedsel. Sommige mensen
hebben ten onrechte de indruk dat
melk en zuivelproducten dikmakers
zijn. Dit wordt niet ondersteund door
wetenschappelijk bewijs. Uit onderzoek
blijkt dat de consumptie van zuivel
als onderdeel van een gevarieerd
voedingspatroon samenhangt met een
gezond lichaamsgewicht voor kinderen en
adolescenten.42–49
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STIMULEERT HET DRINKEN VAN MELK DE
AANMAAK VAN SLIJM IN DE MOND?
Een verhoogde slijmproductie
na het drinken van melk
is niet wetenschappelijk
bewezen. Sommige mensen
vinden het gevoel in de mond
na het drinken van melk
onaangenaam, omdat melk
kortstondig de binnenkant
van de mond en de keel
bedekt. Deze melkachtige
laag is maar heel kort
aanwezig en is niet hetzelfde
als slijmproductie.50–53

ZIJN
PLANTAARDIGE
DRANKEN
EEN GEZOND
ALTERNATIEF
VOOR KOEMELK?
Koemelk is een natuurlijk product
dat van nature eiwitten en
andere voedingsstoffen bevat,
zoals calcium, fosfor, jodium
en de vitaminen B2 en B12.
De voedingssamenstelling van
plantaardige dranken varieert,
vooral wat betreft het eiwitgehalte.
Amandel- en haverdranken
bevatten bijvoorbeeld nauwelijks
eiwitten. Plantaardige dranken
bevatten van nature ook geen
vitaminen en mineralen, maar
kunnen wel verrijkt zijn. Sojadrank
bevat bijna evenveel eiwitten als
melk. Van alle plantaardige dranken
is de voedingswaarde van verrijkte
sojadrank het best vergelijkbaar
met die van melk.54
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PAST ZUIVEL IN EEN DUURZAAM
VOEDINGSPATROON?

Als voedingsmiddel met een hoge
nutriëntendichtheid, past zuivel goed in een
duurzaam en gezond voedingspatroon.

Er is steeds meer vraag naar goede voeding die een
optimale hoeveelheid voedingsstoffen levert en het
milieu weinig belast. Om de groeiende bevolking op
een verantwoorde manier te voeden, is duurzame
en gezonde voeding nodig. Volgens de Voedselen Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
(FAO) zijn duurzame en gezonde voedingspatronen
voedingspatronen die55:

-	Alle dimensies van de gezondheid en het welzijn
van het individu bevorderen;
-	Een lage milieudruk en -impact hebben;
-	Toegankelijk, betaalbaar, veilig en eerlijk zijn; en
-	Cultureel aanvaardbaar zijn.

Talrijke Europese modellen voor duurzame voeding
tonen aan dat een dagelijks voedingspatroon met
voldoende voedingsstoffen en een beperkte tot
relatief lage milieu-impact bestaat uit56–58:

-	Meer plantaardig voedsel, zoals volle granen,
peulvruchten, fruit en groenten;
- Een beperkte hoeveelheid vlees; en
- Voldoende zuivel (200 tot 500 g).

In deze adviezen is de uitstoot van broeikasgassen met
20 tot 25% gedaald.56–58
Wanneer zuivel uit een voedingspatroon wordt
verwijderd, moeten de voedingsstoffen die zuivel
levert, door andere voedingsmiddelen worden
geleverd. Zo kun je bijvoorbeeld calcium binnenkrijgen
door meer groenten zoals spinazie of broccoli te eten.
Om dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen binnen
te krijgen die in zuivel zitten, moeten er echter meer
fruit en groenten worden geconsumeerd dan de
aanbevolen dagelijkse porties. Wanneer de milieueffecten van deze vervangende voedingsmiddelen
worden berekend, komen de koolstofemissies en het
landgebruik op hetzelfde neer.
17 |
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