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Suikers van planten worden verkregen en 
verwerkt tot biologische ethanol tijdens de 

eerste fermentatie stap.

Natuurazijn wordt vermengd met  
bio-ethanol (denaturaat).

Dit denaturaat wordt samen met 
voedingsstoffen toegevoegd aan 
een bacteriën bevattende tank.

De bacteriën fermenteren de mix 
tot natuurazijn.

Het metaal Rhodium (Rh) wordt toe-
gevoegd aan de synthetische methanol.

Deze mix wordt blootgesteld aan een 
hoge temperatuur in een tank.

Verder wordt deze tank ook blootgesteld 
aan een hoge druk. Dit zorgt ervoor dat 
azijnzuur wordt gevormd.

Fossiele brandstoffen worden verwerkt tot 
synthetische koolstofmonoxide en methanol 

in een 1-staps procedure.

Meer dan 90% van de wereldwijde azijnzuur productie is verkregen uit fossiele brandstoffen.

Rh

Azijn is een verzamelnaam voor producten die azijnzuur als werkzame stof hebben. Azijnzuur wordt 
op verschillende manieren verkregen. De azijnzuur in natuurazijn wordt altijd verkregen vanuit een 

biologische oorsprong. Synthetische azijn heeft als oorsprong fossiele brandstoffen.
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Het eindresultaat is natuurazijn met een 
azijnzuurconcentratie tussen de 4 en 8%.*

Natuurazijn is in principe altijd geschikt 
voor voeding (food grade) en wordt daarom 

vaak gebruikt als voedingsmiddel of ingrediënt. 
Verder wordt het gebruikt als huishoud- 

en schoonmaakmiddel.

Het azijnzuur wat geproduceerd 
is door middel van de synthetische 
methode wordt verdund met water.

Het eindresultaat is synthetische azijn met een 
azijnzuurconcentratie tussen de 4 en 80%.

Synthetische azijn is in sommige gevallen 
geschikt voor voeding (food grade) en kan 

dan als voedingsmiddel of ingrediënt worden 
gebruikt. Daarnaast wordt het gebruikt als 

huishoud- en schoonmaakmiddel.
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Bevat:

Wanneer de bio-ethanol is gefermenteerd tot 
natuurazijn tijdens de tweede fermentatie stap, 

wordt het hierna verdund met water.

Azijnzuur  
+ water

Azijnzuur  
+ water

Natuurazijn: 
CAS 90132-02-8**

Synthetische azijn:
CAS 64-19-7**

*Zoals te koop in de supermarkt. **Natuurazijn en synthetische azijn kennen verschillende chemische registratie nummers.


