
De bereikte reductie aan natriumzout is voor menig versspecialist een verkoopargument dat 

goed gehoor vindt bij de consument. 

Naast Potasel (100% kaliumzout) en Kolosel 600 (99,4% kaliumzout en 0,6% nitriet) zijn zeer praktisch in 

gebruik en laten zich zeer goed vermengen. Inmiddels is een lijst met praktische tips die wij  van  

gebruikers kregen met elkaar op een rijtje gezet. Een kleine greep uit de reacties en  tips  van  uw 

collega’s: 

“Ik dacht kaliumzout, dat zal wel vreselijk stinken, dat was mijn ervaring tenminste, maar dat is niet zo.”  

 
“Doordat Kolosel 600 ook al nitriet bevat hoef ik niet bang te zijn dat het nitriet niet goed gemengd 

wordt, ik had daar al slechte ervaringen mee. Mijn gekookte ham was prachtig egaal van  kleur.”  

 

“Ik dacht dat mijn klanten er niet over nadachten, ‘zout-reductie’, maar het blijkt, nu ik stickertjes er op 

heb geplakt, dat ze er wel degelijk mee bezig zijn.” 

 

“Ik heb Potasel puur gebruikt in saucijzen, dus zonder keukenzout. Niemand proefde of zag verschil.”  

 
“Ik gebruik al een tijdje ander kaliumzout. Dat is voor een belangrijk deel natriumzout, dus lastig te 

bepalen hoe ik tot reductie kom. Ik heb dan ook kleurzout met hoog nitrietgehalte nodig. Een heel 

gedoe, waar ik goed mee op moet passen. Voor mij zijn de voordelen duidelijk: 

 geen vieze geur 

 Ik heb 40% Kolosel toegevoegd, dan is de natriumzoutreductie zelfs 40%! Bij ander kaliumzout kan ik 

maximaal 32% voor worst en vleeswaren realiseren. 

 Naast elkaar geproefd zou ik voorzichtig durven beweren dat de smaak met Kolosel zelfs iets beter 

tot z'n recht komt. 

 Bij verkeerd afwegen geen grote problemen i.v.m. teveel nitriet. Het is allemaal ‘wit poeder’ en een 

vergissing is snel gemaakt. 

 

product Kolosel 600 Potasel 

verpakking 1 

bestelnummer 

prijs 

Emmer 5 kg. 

608-50-05 

€ 43,50 

Emmer 5 kg. 

608-40-05 

€ 34,68 

verpakking 2 

bestelnummer 

prijs 

Zak 25 kg. 

608-50-25 

€ 179,00 

Zak 25 kg. 

608-40-25 

€ 142,80 

   

 

stickertjes 40x20 “verlaagd 

natriumgehalte” 

kunststof 

opsteekruiter met opdruk 

“verlaagd natriumgehalte” 

verpakking 

bestelnummer 

prijs 

Rol a 1000 

484-12-06 

€ 19,25 

Per stuk 

163.-32-20 

€ 3,20 

 
 
 
 
 

 
Tel. 088-8543 800 

Email: 800@delmo.nl www.delmo.nl 

mailto:800@delmo.nl
http://www.delmo.nl/

