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Ilse Straver en Rutger Schilpzand, Schuttelaar & Partners Den Haag

De groente- en fruitinname van de bevolking laten stijgen naar 
gemiddeld 600 gram per dag. Dat is één van de aanbevelingen 
die het World Cancer Research Fund (WCRF) afgelopen november 
presenteerde (1). Het behalen van deze ambitie is echter nog verre 
toekomstmuziek. Hoewel de dalende tendens lijkt te zijn gestopt, 
ligt de inname van groente en fruit nog steeds ver onder de 
aanbeveling van 400 gram per dag. 

Nederlanders zijn bekend met de groente- en fruitaanbeveling van 
het Voedingscentrum. Toch eet slechts 10 procent van de Nederlan-
ders dagelijks 200 gram groente en 2 stuks fruit. Consumptiecijfers 
uit veel andere Europese landen laten hetzelfde beeld zien. Sinds de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 17 jaar geleden de richtlijn 
voor groente- en fruitconsumptie formuleerde (2), is de gemiddelde 
inname wereldwijd nog steeds te laag. Alleen in de meeste Mediter-
rane landen wordt aan de aanbevelingen voor groente- en fruitinname 
voldaan (3). 
Waarom lukt het niet om dagelijks voldoende groente en fruit te 
consumeren? Uit onderzoek blijkt dat vooral tijd, inspanning, smaak, 
gemak en gebrek aan kennis de hete hangijzers zijn (4). Volgens Kees 
de Graaf, bijzonder hoogleraar Eetgedrag aan Wageningen UR, spelen 
bij fruitinname vooral aanbod en gemak een rol en bij groente-inname 
is dat vooral smaak. ‘Onderzoek laat een duidelijke relatie zien tus-
sen smaakwaardering en voedselinname’, zegt De Graaf. ‘De smaak 
van groente wordt over het algemeen laag gewaardeerd. Als mensen 
kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld groente of chocolade, gaan de 
meesten voor chocolade.’ 

Variatie  Ook speelt variatie een belangrijke rol. ‘Variëren in 
voedingsmiddelen stimuleert de consumptie’, meent De Graaf. ‘Het 
eerste kopje koffie ’s ochtends is erg aangenaam, het tweede en derde 
kopje smaken al een stuk minder. Je raakt verzadigd door de smaak 
en wilt wel eens iets anders.’ Uit recent onderzoek van GfK onder 
6.000 huishoudens blijkt dat Nederlanders echter nog weinig variëren 
met groente en fruit. We eten meestal groene groente en laten paarse 
groente links liggen (5). Vooral bij groente blijkt de smaakwaardering 
achteruit te gaan wanneer te weinig wordt gevarieerd. Waarom dit 

effect sterker lijkt bij groente dan bij aardappelen en vlees, weet de 
Graaf niet. Hij denkt dat mogelijk de uitgesproken smaak van groente 
en het lage gehalte aan energie hierbij een rol spelen: ‘Hierdoor 
ontbreekt een belonende werking bij het eten van groente. Je blijft 
dooreten totdat de smaak gaat vervelen en minder aangenaam wordt. 
Andere smaken zijn dan nog wel aangenaam’. Ondernemers kunnen 
hier goed op inspelen met hun aanbod.

KleurrijKe Voeding  We weten allemaal waarom een hogere 
inname van groente en fruit belangrijk is; recent is dit nog eens 
bevestigd door het rapport van WCRF (1). Volgens De Graaf is de 
kans dus groot dat variatie de geconsumeerde hoeveelheid verhoogt. 
Een interessante nieuwe manier om deze variatie te vergroten, is het 
aspect kleur onder de aandacht te brengen. Door erop te letten dat je 
verschillende kleuren groente en fruit eet, vergroot je automatisch de 
variatie. Op deze verrassende gedachte is een aantal recente campag-
nes in diverse landen gebaseerd. De Food & Agriculture Organization 
van de Verenigde Naties (FAO) is in 2003 gestart met de campagne 
Get the best from your food. Hierin staat het belang van voeding 
met een variëteit aan kleurrijke groente en fruit centraal (6). Verge-
lijkbare campagnes worden gevoerd in Amerika (5 a day the colour 
way), Canada (Unlock your colours), Groot-Brittannië (Eat colour) en 
Italië. De Eat colour-campagne, van het Fresh Produce Consortium, 
de handelsorganisatie die zich heeft toegelegd op het bevorderen en 
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groente en fruit: 
verhoging van de inname door meer kleur?
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ontwikkelen van de fruit- en groente-industrie in Groot-Brittannië, wil 
mensen ook nog meegeven dat fruit en groente er heerlijk uitzien en 
heerlijk smaken. Groente en fruit eten is de makkelijkste manier om te 
genieten van gezonde voeding en een manier om geen schade toe te 
brengen aan de aarde, zo stellen zij. 

gezondheidseffecten  Kan variëren in kleur nog meer ople-
veren dan verhoging van de consumptie? Leidt het ook tot hogere 
inname van diverse bio-actieve stoffen? De kleur van groente of fruit 
zegt iets over de verschillende stoffen die erin voorkomen. Oranje 
groente bevat bijvoorbeeld veel caroteen, rode groente lycopeen en 
groene bladgroente foliumzuur, omdat dit veel voorkomt in de blade-
ren. De FAO is van mening dat kleurrijk eten zorgt voor een inname 
van een grote verscheidenheid aan nutriënten en bio-actieve stoffen, 
ieder met zijn eigen gezondheidseffecten (6). 

Ook het bedrijfsleven wil bijdragen aan het verhogen van de inname 
van groente en fruit. Zo heeft Knorr het idee van variatie in kleur 
opgepikt en is het merk recent gestart met de campagne ‘eet kleur’. 
In deze campagne roept Knorr consumenten niet alleen op om meer 
met kleur te variëren; het merk ontwikkelde zelf ook producten om 
makkelijker een kleurrijke maaltijd met voldoende groente samen te 
stellen. 
Kees de Graaf juicht alle initiatieven toe die mensen stimuleren meer 
(intacte) groente en fruit te eten: ‘Variatie maakt dat mensen meer 
gaan eten. Hoewel het moeilijk is om het uiteindelijke effect van cam-
pagnes inzichtelijk te maken, is het goed om groente en fruit op een 
positieve en aantrekkelijke manier te positioneren’.
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1997/ 

1998*

2003**

Groente 123 

Gram

105 

Gram

Fruit 100 

Gram

98  

Gram

* bron: VCp nederland 1997/1998, n=5958,  

< 75 jariGen

** bron: VCp nederland 2003, n=750,  

19-30 jariGen

tabel 1: Gemiddelde 

Groente- en Fruitin-

name per daG Van 

de nederlandse 

beVolkinG.

Als mensen kunnen kiezen tussen groente of chocolade, gaan de meesten 
voor chocolade
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