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Kwaliteitsonderzoek naar gerookte zalm (Salmo Salar) 

Een steekproef van 14 monsters – december 2012 

Abstract 

 

De samenstelling en microbiologische waardes van veertien monsters gerookte zalm, afkomstig van 
vijf supermarkten, een lokale vistraiteur en een groothandel zijn onderzocht. De uitkomsten waren 
wisselend. Bij vijf van de veertien monsters zijn kiemgetallen/bacterieaantallen gemeten die wat aan 
de hoge kant zijn, hoger dan door de hygiënecode voor de visdetailhandel als acceptabel wordt 
geacht. Dit is niet meteen een groot gevaar voor de volksgezondheid maar wel een punt van 
aandacht.  Dit was met name het geval bij de producten die hun THT datum naderden. 

Er zijn geen overtredingen gesignaleerd. Hoewel de uitkomsten slechts indicatief zijn vanwege het 
kleine monsteraantal, laat het zien dat gerookte zalm een kwetsbaar product is. 

Wel zit de onderzochte zalm vol omega-3 vetzuren. Dit zijn gezonde vetzuren die onder andere goed 
zijn voor hart en bloedvaten. 

Er bestaan grote prijsverschillen tussen de verschillende gerookte zalmen. De prijs van de 
goedkopere zalm lag rond de €15 per kilogram zalm, terwijl de duurste zalm een prijs had van bijna 
€50 per kilogram. Deze zalm was qua smaak en kiemgetal niet beter dan de andere zalmen uit het 
onderzoek. Het had wel een iets afwijkende vetzuursamenstelling. 

Hoge kiemgetallen 
Vijf monsters (36%) vertoonden relatief slechte microbiologische waardes. Kiemgetallen van boven 
de miljoen worden door de Hygiënecode voor de visdetailhandel als onacceptabel gezien. Vier 
monsters zaten hierboven. Dit is niet meteen een groot gevaar voor de volksgezondheid maar wel 
een aandachtspunt. Eén monster bevatte een grote hoeveelheid Enterobacteriaceae (> 10.000 
kve/g), dat een aanwijzing kan zijn voor fecale besmetting. Het laboratorium kon het juiste aantal 
niet meer vaststellen. In dit monster is infectie door Salmonella en andere coliforme micro 
organismen niet uit te sluiten. 

Het zoutgehalte 
Dit ligt hoog. De zoutgehaltes zijn berekend vanuit het asgehalte en liggen waarschijnlijk tussen de 
2,1 en 4,0%. In deze tijd van natriumreductie in onze voedingsmiddelen geen handige keuze. De 
biologische zalm bevatte het meeste keukenzout. Dit wordt deels gecamoufleerd door toevoeging 
van suiker als ingrediënt. Zout heeft verder als voordeel dat het veelal waterige en slappe product 
beter gesneden kan worden en het heeft enigszins een conserverende werking. Het is bekend dat 
Salmonella bijvoorbeeld minder kan groeien vanaf een zoutgehalte van 3,0%. 

De ingrediënten 
De meeste supermarkt zalm bevat zout, suiker en rook als gedeclareerde ingrediënten. Eén monster 
bevatte volgens het etiket het conserveermiddel Natrium lactaat E325. Dit is naar onze mening een 
verantwoord conserveermiddel dat afgeleid is van melkzuur. Deze ingrediënten worden meestal 
door middel van injectie aan zalm toegevoegd. Om het injecteerbaar te maken moeten de 
ingrediënten met water aangemaakt worden. Het vochtpercentage van het vlees wordt snel met 10% 
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verhoogd waarbij tijdens het rookproces enige vochtuittreding plaats kan vinden. De inzet van 
injectoren brengt een risico van kruisbesmetting met zich mee. Immers, de injectievloeistof die 
tijdens het injectieproces weer van de zalm afspoelt wordt weer opgevangen en in de volgende zalm 
geïnjecteerd. 

Biologische zalm 
Dit product was in veel opzichten onderscheidend ten opzichte van de andere zalmen. De prijs was 
het hoogst, € 49,90/kg. Het asgehalte het hoogst en daarom het keukenzout gehalte waarschijnlijk 
ook. Het vochtgehalte was het laagst. Het gehalte aan fosfor was het hoogst. Het percentage 
verzadigde vetzuren van de totale hoeveelheid vet was ook het hoogst. Het bevatte relatief bijna het 
hoogste gehalte aan omega-3 vetzuren. Veel van deze afwijkingen zijn waarschijnlijk toe te schrijven 
aan het karakter van biologische zalm dat zeer onderscheidend voer heeft gehad. 

Het omega-3 vetzuur gehalte 
Opvallend was dat het monster wilde sockeye zalm van de groothandel naar verhouding bijzonder 
veel omega-3 vetzuren bevatte.  Ook de andere monsters bevatten veel omega 3 en liggen royaal 
boven de grens om ‘rijk aan Omega-3’ op het etiket te mogen zetten. Het etiket rept er met geen 
woord over. 

Het luxe imago van zalm 
Supermarkt zalm heeft nog steeds een feestelijk en luxe imago. Dit is niet altijd terecht.  Veel 
monsters waren slap, bleek, hadden een gronderige smaak en sommige monsters smaakten 
uitgesproken ranzig, wat duidt op geoxideerde vetten. Op dit gebied zijn verbeterslagen te maken. 

Het totale vetgehalte van kweekzalm 
Dit ligt in dit onderzoek ruwweg 3 maal hoger dan bij wilde zalm. Bij het laatste blijft het gehalte aan 
omega-3 vetzuren ruim voldoende om het product de wettelijke kwalificatie ‘rijk aan omega-3’ mee 
te geven.  Het is goed te verklaren waarom de kweekzalm veel vetter is. Deze krijgt ruimschoots voer, 
vanwege het rendement voor de viskweker en is in feite een veel luiere vis dan zijn wilde 
soortgenoot. 

De lokale vistraiteur 
Deze scoort niet slecht wat prijs en kwaliteit betreft. Hij is de enige die claimt dat zijn zalm niet 
geïnjecteerd is noch allerlei toevoegingen bevat waar een consument niet om vraagt. Dit is temeer 
opvallend daar de supermarkten soms wel erg hoog van de toren blazen voor wat betreft de kwaliteit 
en zogenaamde ambachtelijkheid van hun producten. Het injecteren van zalmen is niet verboden, er 
mag legaal water aan de gerookte zalmen toegevoegd worden om het verlies tijdens het roken te 
compenseren. Een beetje visboer kan de consument méér over vis vertellen dan een doorsnee 
supermarkt medewerker, respectievelijk vakkenvuller. 

Wilt u het volledige rapport bestellen? 

Het gehele rapport 24 pag. met alle laboratorium uitslagen kan besteld worden. Kosten €55,- (incl. 
verzendkosten) 

 


