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Green Label frituurolie 2.0 
Onderzoek naar het verbeteren van een  frituurolieblend voor 

het bedrijf Oliehoorn 

INLEIDING 

Vanuit het bedrijf Oliehoorn is het verzoek gekomen om de huidige Green Label frituurolie te verbeteren. 
De palm-superoleïne moest eruit en het opkomen van de olie moest verminderd worden. De huidige 
Green Label olie bevat de volgende plantaardige oliën: zonnebloemolie, koolzaadolie, High Oleic 
zonnebloemolie en palm-superoleïne. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn er twee nieuwe blends 
ontwikkelt rekening houdend met de volgende factoren: smaak, geur, aanslag, duurzaamheid en prijs. 

CONCLUSIE 

Blend A 

• De frites nemen lager  
percentage vet op na 
frituren in vergelijking 
met referent (28,00% <> 
30,93%) 

• Last van opkomen aan 
het begin van het frituren 

• Stabieler dan blend B 
(Rancimat test) 

• Hogere kostprijs door 
hoger percentage High 
Oleic zonnebloemolie 

Blend B 

• De frites nemen hoger 
percentage vet op na 
frituren in vergelijking met 
referent (31,41% <> 
30,93%) 

• Last van opkomen aan het 
begin van het frituren 

• Minder stabiel dan blend A 
(Rancimat test) 

• Lagere kostprijs door 
hoger percentage reguliere 
zonnebloemolie 

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Gr
ee
n	l
ab
el	

Ble
nd
	A	

Ble
nd
	B	

No
rm
ale
	fri
tuu
rol
ie	

Zo
nn
eb
loe
mo
lie
	

Ti
jd
	in
	u
re
n	

Rancimat	waarde	op	120℃	

Mieke Commandeur, Marnix Gorter, Qwentinn Melfor, 
Renzo Reinders, Judith de Rijk, Rosalie Sap

ADVIES 
Het advies vanuit de projectgroep aan Oliehoorn is om door 
te werken met blend A. Er is geen verschil in het opkomen 
tussen de twee blends, hiernaast is de blend A stabieler. Het 
hangt af van de frituurinstallatie, instellingen en gebruik hoe 
lang de olie precies mee gaat. De frites gebakken in blend A 
nemen hiernaast ook minder vet op. De prijs van de blend A 
ligt hoger dan blend B, dit komt door het hogere percentage 
High Oleic zonnebloemolie. Maar deze olie zorgt juist voor 
een hogere stabiliteit tijdens het frituren door meer 
enkelvoudige onverzadigde vetzuren en de prijs wordt de 
komende jaren lager door toenemende vraag.  

AANBEVELINGEN 
* OSET-test uitvoeren: Hoe goed is de olie bestand tegen 

lange tijd op hoge temperatuur frituren?; 

* Natuurlijke antioxidanten onderzoeken om opkomen te 
verminderen; 

* Meer praktijk testen uitvoeren in cafetaria’s met beide 
blends; 

* Andere doeleinden naast frites testen in beide blends. 

Blend A   Palm-superoleïne volledig vervangen door High Oleic zonnebloemolie 
Blend B   Palm-superoleïne vervangen door gedeeltelijk High Oleic zonnebloemolie en gedeeltelijk        
    reguliere zonnebloemolie

METHODE 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn verschillende fases doorlopen: 
1. Literatuurstudie. Tijdens de literatuurstudie is onderzocht hoe frituurolie samengesteld wordt, hoe 

frituurolie geanalyseerd kon worden, wat voor invloed frituurolie op frites heeft en aspecten tot prijs en 
duurzaamheid. 

2. Vaststellen olieblends. Na een bezoek aan de Wouters N.V., die de olie levert aan Oliehoorn, zijn twee 
blends samengesteld waarmee getest kon gaan worden. 

3. Testfase. Met de Green Label frituurolie en de twee nieuwe blends zijn uiteindelijk verschillende testen 
uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende aspecten getest zoals vetopname, oxidatiestabiliteit, smaaktesten, 
aanslag op bakwand en knapperigheid. Daarnaast is de olie ook getest in de praktijk bij cafetaria.  

4. Analyse- en afrondingsfase. In de laatste fase zijn alle resultaten geanalyseerd en verbanden 
getrokken tussen alle uitkomsten. Hier is uiteindelijk een conclusie een advies uitgekomen voor 
Oliehoorn. 

RESULTATEN    - I 
Soxhlet meting  
In tabel 1 is het gemiddelde van beide Soxhlet 
metingen te zien, hierin kun je een duidelijk 
verschil zien tussen de verschillende soorten. De 
frites  gefrituurd in blend A neemt gemiddeld 
minder vet op, dan de frites gebakken in de 
andere oliën. 

Tabel 1: Gemiddelde resultaten Soxhlet meting 

Knapperigheid  
Van al le drie de frituurolieblends is de 
knapperigheid met de Texture Analyzer 
gemeten. Elk figuur heeft een aantal uitschieters, 
alsnog komen de waardes met het gemiddelde 
redelijk overeen en zijn er geen opvallende 
resultaten meetbaar.  
 

Versie Gemiddeld 
vetgehalte in 
frites(%)

Referent 30,92%
Blend A 28,00%
Blend B 31,41%

RESULTATEN    - II 
Rancimat test 
De Rancimat test is extern uitgevoerd door het 
bedrijf Eurofins. In grafiek 1 is af te lezen, 
dat olieblend A een Rancimatwaarde van 5,6 
uur heeft bij 120°C en blend B een van 5,0 uur. 
De Rancimatwaarde van de Green Label is 6,0 
uur bij 120°C, die uit eerder onderzoek 
van Oliehoorn is gekomen. Frituuroliën worden 
stabiel ervaren bij een Rancimatwaarde tussen 
de 5 en 7 , alle frituurolieblends liggen 
daarmee in dezelfde lijn van stabiliteit. Het is 
zeer afhankelijk van het gebruikte monster, 
welk resultaat eruit komt. 

Grafiek 1: Rancimat waarden 

RESULTATEN    - III 
Testen olieblend A en B  
Er zijn geen significante verschillen gevonden 
in smaak, geur en kleur van de fritessoorten 
gebakken in olieblend A en B. Blend B gaf 
echter wel meer geur vrij tijdens het frituren. 

Testen bij cafetaria 
Gemiddeld gaan beide frituuroliën zo’n 9 à 10 
dagen mee.   

Prijsstelling  
Blend B is goedkoper dan A, omdat deze 
minder High Oleic zonnebloemolie bevat. De 
verwachting is dat de prijs van de High Oleic 
zonnebloemolie de aankomende jaren zal 
dalen door toenemende vraag om palmolie te 
vervangen.  


