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	 	 De	verlaging	van	het	verzadigd	vetgehalte	in	alle		
	 hartige	snacks	werd	mogelijk	dankzij	een	nieuw	ingre-
diënt:	speciale	zonnebloemolie	met	minder	verzadigde	vet-
ten	(SunSeed™).	Hiermee	verlaagde	PepsiCo	de	hoeveelheid	
verzadigde	vetten	bij	meer	dan	45	producten	met	50	tot	77	
procent.	Lay’s	Baked	bevat	minder	vet	dankzij	een	nieuw	
bereidingsproces.	De	aardappelchips	worden	met	speciale	
receptuur	in	de	oven	gebakken	in	plaats	van	in	de	olie.	
‘Hierbij	zal	het	niet	blijven’,	voorspelt	Adema,	‘later	dit	jaar	
zal	het	verzadigd	vetgehalte	van	onze	aardappelchips	nog	
verder	verlaagd	worden’.

‘Voeding	en	gezondheid	staan	al	lang	onder	de	aandacht	
bij	PepsiCo,	maar	de	laatste	anderhalf	jaar	komen	we	er	
actiever	mee	naar	buiten.	Alle	activiteiten	rond	voeding	en	
gezondheid	zijn	ondergebracht	onder	het	Taste for Tomor-
row-programma	(zie	kader).	Dit	beleid	bestaat	uit	vijf	
pijlers	waarvan	de	twee	belangrijkste	zijn:	geen	concessie	
aan	smaak	(Taste)	en	continue	productverbetering.	Naast	
vermindering	van	het	totaal	vetgehalte	en	de	hoeveelheid	
verzadigd	vet	behoren	ook	vermindering	van	het	suiker-	en	
zoutgehalte	tot	de	prioriteiten’,	licht	Adema	toe.	‘Tomorrow	
drukt	uit	dat	een	bedrijf	moet	investeren	in	de	toekomst	om	
ook	op	de	lange	termijn	succesvol	te	zijn.	Maatschappelijk	
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verantwoord	ondernemen	is	niet	vrijblijvend.	De	samenle-
ving	verandert,	evenals	de	consument.	De	vraag	om	pro-
ductverbetering	komt	echter	niet	altijd	in	eerste	instantie	
van	de	consument.	Die	heeft	op	dit	moment	de	drijfveer	nog	
niet	om	producten	met	minder	verzadigd	vet	of	minder	zout	
te	kopen.	Toch	is	het	voor	een	bedrijf	van	belang	om	voor-
uitlopend	daarop	te	werken	aan	producten	met	minder	ver-
zadigd	vet	of	zout	vanuit	de	overtuiging	dat	de	consument	
dat	op	enig	moment	wel	belangrijk	gaat	vinden.	Voorwaarde	
is	daarbij	wel	dat	de	consument	niets	van	de	aanpassing	
merkt.	Daar	zit	voor	ons	de	uitdaging	om	de	productverbe-
tering	te	realiseren	zonder	concessie	te	doen	aan	de	smaak.’

Nieuwe etikettering    Ook	duidelijke	informatie	over	de	
samenstelling	van	een	product	is	een	pijler	van	het	voe-
dings-	en	gezondheidsbeleid	van	PepsiCo.	Het	bedrijf	ver-
meldt	sinds	jaar	en	dag	de	volledige	ingrediëntendeclaratie	
op	de	achterkant	van	de	verpakking,	zowel	per	100	gram	
als	per	portie.	Toch	wil	PepsiCo	de	consument	meer	houvast	
geven.	‘Het	is	bekend	dat	mensen	graag	meer	informatie	
willen	hebben,	maar	de	vraag	is	of	ze	die	informatie	ook	
lezen	en	begrijpen.	Vrijwel	niemand	leest	de	achterkant	van	
een	verpakking’,	weet	Adema.	‘Een	aantal	grote	internatio-
nale	bedrijven	waaronder	PepsiCo	heeft	nu	bekend	gemaakt	
dat	zij	de	voedingswaardedeclaratie	op	producten	verder	wil	
optimaliseren.	Deze	bedrijven	hebben	daarvoor	een	nieuw	
systeem	ontwikkeld	dat	op	de	voorkant	van	de	verpakking	
komt	te	staan.	De	consument	kan	daarmee	in	een	oogopslag	
zien	hoeveel	energie,	suikers,	totaal	vet,	verzadigd	vet	en	
natrium	het	product	bevat.	De	eerste	producten	met	deze	
informatie	liggen	al	in	de	winkel.	Met	dit	systeem	geven	

Taste	for	Tomorrow
Het	voedings-	en	gezondheidsbeleid	van	PepsiCo,	Taste for Tomorrow,	is	geba-
seerd	op	5	pijlers.	Het	beoogt	de	keuze	voor	een	verantwoorde	levensstijl	te	
vergemakkelijken	door:
1.	geen	concessies	te	doen	aan	smaak
2.	een	uitgebreide	keuze	aan	producten
3.	deze	producten	voortdurend	te	vernieuwen	en	te	verbeteren
4.	 te	zorgen	voor	heldere	 informatie	op	de	verpakking,	de	website	en	bij	de	
consumententelefoonlijn.
5.	goede	smaak	niet	alleen	te	laten	gelden	voor	de	producten	maar	ook	voor	
verantwoord	gedrag	als	levensmiddelenfabrikant
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 energie-inname bij overgewicht’
we	ook	aan	hoeveel	het	gehalte	van	deze	voedingsstof-
fen	bijdraagt	aan	de	dagelijkse	voedingsrichtlijnen,	die	zijn	
gebaseerd	op	officiële	aanbevelingen	van	Eurodiet	en	in	lijn	
zijn	met	nationale	richtlijnen	zoals	de	Richtlijnen	Goede	
Voeding.’

Het	Ik	Kies	Bewust-Logo	is	niet	te	vinden	op	de	producten	
van	PepsiCo	en	dat	zal	voorlopig	ook	niet	gebeuren	volgens	
Adema.	Het	lastige	met	het	IKB-logo	vindt	hij	dat	het	alleen	
op	producten	staat	die	aan	bepaalde	criteria	voldoen	en	
daarmee	geen	informatie	geeft	over	producten	waarop	het	
ontbreekt.	PepsiCo	wil	zich	eerst	richten	op	objectieve	en	
duidelijke	informatie	op	het	etiket	van	al	haar	producten,	
zodat	de	consument	een	bewuste	keuze	kan	maken.

Reclame    Productinnovaties	en	informatievoorziening	
helpen	de	consument	bij	een	verantwoorde	keuze	en	dus	
ook	bij	de	bestrijding	van	overgewicht.	Reclame	beïnvloedt	
die	keuze	ook.	De	industrie	krijgt	vaak	het	verwijt	dat	zij	
zich	onvoldoende	inspant	om	overgewicht	te	voorkomen.	
Dat	vindt	Adema	niet	terecht.	Met	de	Reclamecode	Voe-
dingsmiddelen	uit	2005	en	ondertekening	van	het	Conve-
nant	Overgewicht	heeft	de	industrie	laten	zien	het	probleem	
serieus	te	nemen.	Er	is	terughoudendheid	in	de	marketing	
van	voedingsmiddelen	naar	kinderen.	Bij	die	afspraken	
hoort	ook	een	reclame-	en	verkoopverbod	op	basisscholen.	
Van	een	compleet	verkoopverbod	van	ongezonde	produc-
ten	op	middelbare	scholen	is	Adema	geen	voorstander.	‘Je	
moet	daar	wel	terughoudend	in	zijn,	maar	je	moet	ook	
van	de	school	geen	steriele	omgeving	maken.	Het	is	beter	
kinderen	te	leren	om	met	reclame,	maar	ook	met	alle	ver-
leidingen	in	hun	omgeving	zoals	de	beschikbaarheid	van	
koek,	snoep,	frisdranken	en	hartige	snacks,	de	computer	en	
de	televisie	om	te	gaan.	Bovendien	is	er	altijd	snoep	in	de	
buurt	van	de	school	te	koop.’	Reclamebeperkingen	lossen	
het	probleem	niet	op,	vervolgt	hij.	‘In	Zweden	bestaat	daar	
strenge	regelgeving	voor	en	daar	wordt	het	overgewicht-
probleem	niet	minder.	Als	er	te	veel	reclamebeperkingen	op	
ongezonde	voedingsmiddelen	komen,	zullen	we	er	over	vijf	
jaar	achterkomen	dat	het	een	goed	gevoel	gaf	iets	te	doen,	
maar	dat	het	probleem	niet	is	opgelost’,	voorspelt	Adema.

Overgewicht    Om	overgewicht	aan	te	pakken	moet	veel	
breder	worden	gekeken	dan	alleen	naar	de	voeding,	is	de	
mening	van	Adema.	‘Als	voedingsmiddelenbedrijf	nemen	
we	absoluut	onze	verantwoordelijkheid	in	de	strijd	tegen	
overgewicht.	Echter,	wij	kunnen	relatief	weinig	doen	aan	de	
zeer	sterke	daling	in	lichaamsbeweging.	In	Nederland	is	bij-
voorbeeld	de	consumptie	van	snacks	en	zoetwaren	sinds	de	
jaren	90	gelijk	gebleven,	terwijl	overgewicht	wel	is	toege-

nomen’,	betoogt	hij.	‘De	
strijd	tegen	overgewicht	
moet	zelfs	zover	gaan	
dat	de	overheid	nadenkt	
over	de	inrichting	van	
de	openbare	ruimte.’	
Het	Convenant	Over-
gewicht	vindt	Adema	
daarom	een	goed	ini-
tiatief.	Daarin	kunnen	
diverse	partijen	rand-
voorwaarden	vaststel-
len.	Nadeel	van	het	convenant	is	volgens	hem	dat	de	focus	
daarbinnen	vaak	te	veel	uitsluitend	ligt	op	de	inname	van	
energie.	Ander	probleem	is	dat	nog	helemaal	niet	duidelijk	
is	wat	goede	interventies	zijn.	Ingrijpen	van	de	overheid	
door	middel	van	strengere	wetgeving	om	de	aanpak	van	het	
probleem	te	versnellen	wijst	Adema	van	de	hand.	‘Als	er	nu	
iets	veel	tijd	kost,	is	het	wel	nieuwe	wetgeving	maken.	En	
bovendien,	wat	moet	de	overheid	regelen	als	nog	onbekend	
is	wat	de	goede	interventies	zijn?’	In	een	vettax	ziet	Adema	
evenmin	iets.	‘Wat	moet	er	dan	belast	worden?	Bij	hoeveel	
kilocalorieën	gebeurt	dat?	Wordt	een	hamburger	van	McDo-

nald’s	dan	belast	maar	eentje	die	thuis	gemaakt	wordt	niet?	
Waar	liggen	de	grenzen?	Ik	denk	niet	dat	we	die	kant	op	
moeten.’

Adema	besluit:	‘Het	probleem	van	overgewicht	is	nu	een-
maal	zeer	complex.	Ik	onderstreep	dat	de	industrie	een	
belangrijke	rol	in	de	bestrijding	daarvan	heeft.	Die	rol	neemt	
de	industrie	dan	ook	serieus.	Maar	de	grote	achterliggende	
problemen	die	in	de	obesogene	samenleving	liggen	kan		
de	voedingsmiddelenindustrie	niet	alleen	oplossen.’

PepsiCo	 is	 het	 tweede	 voedingsmiddelenbedrijf	 ter	 wereld,	 met	 een	 omzet	
van	35	miljard	dollar.	PepsiCo	International	is	verantwoordelijk	voor	alle	acti-
viteiten	 buiten	 de	 VS.	 Het	 bedrijf	 produceert	 dranken,	 hartige	 tussendoor-
tjes	en	ontbijtgranen	met	merknamen	als:	Pepsi	Cola	en	7-Up	(frisdranken);	
Tropicana	(vruchtensappen);	Gatorade	(sportdranken);	Lay’s,	Smiths,	Doritos,	
Cheetos,	 Snack-a-Jacks	 en	 Duyvis	 (hartige	 tussendoortjes);	 en	 Quaker	 HO	
Havermout	en	Cruesli	(ontbijtgranen).

Consument vraagt niet altijd als eerste om  

productverbetering

voeding nu | juli/augustus 2007 | nummer 7/8 19

18_vnu07 G.indd   19 05-07-2007   10:34:17


