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Algemene informatie 

100 tabletten natriumbicarbonaat (baking soda) in een handig afsluitbaar 

potje. 1 tablet van 1 gram is de ideale hoeveelheid om te gebruiken voor 

inname bij maagverzuring, 1 tot 2 tabletten per dag. Een tablet kan ook 

in een glas water worden opgelost. 

1 tablet per dag is de hoeveelheid die gebruikt kan worden voor kinderen 

vanaf 3 jaar. Potje droog en gesloten bewaren.

 

 

Achtergrond & Geschiedenis 

Kaiser-Natron wordt door de firma Holste in Bielefeld sinds 1881 

geproduceerd.  

In 1825 opende Arnold Holste een kruidenierswinkel en aan het einde van 

de 19e eeuw hernoemde de weduwe 

Holste Wwe. GmbH & Co KG genoemd werd.

Mevrouw Johanna Holste (de weduwe van Arnold Holste) richtte in 1886 het bedrijf Arnold Holste Wwe 

op en droeg het bedrijf over aan haar zoon August Holste. De verbindingen met Aanva

voornamelijk Italiaanse olijfolie geïmporteerd verkocht onder de naam “Lucca Oel”. Deze olie werd als 

cosmetisch middel geleverd aan welgestelde particuliere klanten.

 

De productie en verkoop van Kaiser

nevenverko

belangrijkste afnemerslanden waren Brazilië, Uruguay, Guatemala, 

Griekenland en Turkije. Op basis van de bloeiende ondergoedindustrie 

in Bielefeld vestigde het bedrijf Holste zich als de belangrijkste 

glanszet

Tegenwoordig staat het bedrijf vrijwel uitsluitend voor een breed scala 

aan reinigingsmiddelen. Het bekendste product van Holste blijft echter 

Kaiser

 

 

 

Gewicht  100 g 

Afmetingen  5 × 5 × 9 cm 

Merk  Kaiser-Natron, Holste 

Herkomst  Duitsland 

Ingrediënten  Natriumbicarbonaat / baking soda (E500ii)

Benamingen  Natriumbicarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, dubbel

bakzout, baksoda, bread soda, cooking soda, sodium bicarbonate, NaHCO3 en E500ii, Nahcoliet, 

sodium hydrogen carbonate, bicarbonate of soda, (sodium) bicarb en Nahcolite

Verpakking  Plastic bus met schroefdeksel
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Natriumbicarbonaat tabletten 

100 tabletten natriumbicarbonaat (baking soda) in een handig afsluitbaar 

potje. 1 tablet van 1 gram is de ideale hoeveelheid om te gebruiken voor 

inname bij maagverzuring, 1 tot 2 tabletten per dag. Een tablet kan ook 

 

1 tablet per dag is de hoeveelheid die gebruikt kan worden voor kinderen 

Potje droog en gesloten bewaren. 

Natron wordt door de firma Holste in Bielefeld sinds 1881 

In 1825 opende Arnold Holste een kruidenierswinkel en aan het einde van 

de 19e eeuw hernoemde de weduwe Johanna Holste de winkel: Arnold 

Holste Wwe. GmbH & Co KG genoemd werd. 

Mevrouw Johanna Holste (de weduwe van Arnold Holste) richtte in 1886 het bedrijf Arnold Holste Wwe 

het bedrijf over aan haar zoon August Holste. De verbindingen met Aanva

voornamelijk Italiaanse olijfolie geïmporteerd verkocht onder de naam “Lucca Oel”. Deze olie werd als 

cosmetisch middel geleverd aan welgestelde particuliere klanten. 

De productie en verkoop van Kaiser-Natron begon rond 1881. Ook de 

nevenverkoop van textielverven ontwikkelde zich goed. De 

belangrijkste afnemerslanden waren Brazilië, Uruguay, Guatemala, 

Griekenland en Turkije. Op basis van de bloeiende ondergoedindustrie 

in Bielefeld vestigde het bedrijf Holste zich als de belangrijkste 

glanszetmeelfabriek in Duitsland. 

Tegenwoordig staat het bedrijf vrijwel uitsluitend voor een breed scala 

aan reinigingsmiddelen. Het bekendste product van Holste blijft echter 

Kaiser-Natron.  

 

 

Natriumbicarbonaat / baking soda (E500ii) 

atriumwaterstofcarbonaat, dubbel-koolzure soda, zuiveringszout, 

bakzout, baksoda, bread soda, cooking soda, sodium bicarbonate, NaHCO3 en E500ii, Nahcoliet, 

sodium hydrogen carbonate, bicarbonate of soda, (sodium) bicarb en Nahcolite

Plastic bus met schroefdeksel 
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______________________________ Informatieblad 

Natriumbicarbonaat tabletten – Kaiser-Natron 

Mevrouw Johanna Holste (de weduwe van Arnold Holste) richtte in 1886 het bedrijf Arnold Holste Wwe 

het bedrijf over aan haar zoon August Holste. De verbindingen met Aanvankelijk werd 

voornamelijk Italiaanse olijfolie geïmporteerd verkocht onder de naam “Lucca Oel”. Deze olie werd als 

Natron begon rond 1881. Ook de 

op van textielverven ontwikkelde zich goed. De 

belangrijkste afnemerslanden waren Brazilië, Uruguay, Guatemala, 

Griekenland en Turkije. Op basis van de bloeiende ondergoedindustrie 

in Bielefeld vestigde het bedrijf Holste zich als de belangrijkste 

Tegenwoordig staat het bedrijf vrijwel uitsluitend voor een breed scala 

aan reinigingsmiddelen. Het bekendste product van Holste blijft echter 

koolzure soda, zuiveringszout, maagzout, 

bakzout, baksoda, bread soda, cooking soda, sodium bicarbonate, NaHCO3 en E500ii, Nahcoliet, 

sodium hydrogen carbonate, bicarbonate of soda, (sodium) bicarb en Nahcolite 
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30598502 – info@bakingsoda.nl 


