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Ruby van Engelsdorp Gastelaars en 
Maurice de Jong

Sinds maart 2011 is Honig Vezelrijk pasta 
in verschillende supermarkten in 
Nederland verkrijgbaar. De pasta is qua 
uiterlijk en smaak hetzelfde als ‘gewone’ 
pasta. Maar in de receptuur is tarwevezel 
gebruikt waardoor deze pasta meer vezels 
bevat. Consumenten hebben het product 
in november 2011 bekroond met de 
jaarprijs van het Voedingscentrum.

‘Het idee voor een vezelrijke pasta speelt bij 
Honig al sinds 2005. In 2007 zijn we begon-
nen met de productontwikkeling van Honig 
Vezelrijke pasta,’ zegt marketing PR mana-
ger bij H.J. Heinz Menno van der Vlist. ‘Vol-
koren pasta is qua voedingswaarde de gou-
den standaard onder de pasta’s. Daarom 
zou het ideaal zijn als iedereen volkorenpas-

ta eet of leert eten. Maar uit ervaring weten 
wij dat de meeste Nederlanders volkoren-
pasta minder goed vinden smaken en een 
wat grauwer uiterlijk vinden hebben. En aan-
gezien er wel groeiende vraag is naar extra 
vezels gaf dit ons de aanzet voor het ontwik-
kelen van dit product. Hiermee geven wij 
onze doelgroep, ouders met kinderen, een 
bredere keuze maar zetten ons niet af tegen 
de volkorenpasta, deze blijft gewoon in ons 
assortiment.’ Brandmanager Jan-Willem 
Verloop vult aan: ‘Mensen die volkorenpasta 
eten zullen niet zo snel switchen naar Vezel-
rijk pasta. Juist de consumenten die ‘norma-
le’ pasta eten, zullen switchen naar de vezel-
rijke pasta.’ Van der Vlist: ‘We hebben veel 
tijd gestoken in de ontwikkeling van dit 
unieke product, dat geeft ons nu een unieke 
positie in het pastaschap. We verwachten 
daarnaast ook dat mensen meer pasta gaan 
eten.’ 

Vorig jaar november ontving Honig Vezelrijk 
de jaarprijs Voedingscentrum 2011. De jury 
vindt het product een lekkere en gemakkelij-
ke manier om meer vezels binnen te krijgen. 
En omdat Nederlanders veel pasta eten, zou 
het wel eens een grote impact kunnen 
hebben.‘De prijs van het Voedingscentrum 
gaf wel een kick, vooral omdat de consu-
ment de keuze hierbij maakt,’ zegt product-
ontwikkelaar Janneke Burgers. ‘In eerste in-
stantie wilden wij net zoveel vezels aan de 
Honig Vezelrijke pasta toevoegen als er in 
volkoren pasta zitten. Uiteindelijk bleek dat 
wij tot wel 30 procent extra vezel konden 
toevoegen. De optimale innovatie is hier-
mee behaald. Je moet ook kijken tot waar je 
het lekker van smaak kunt houden voor het 
merendeel van de consumenten. Uit de sen-
sorische testen bleek het product op deze 
manier niet significant te verschillen van de 
‘normale’ pasta. ‘Met name de stevigheid 
van de deegwaren was ingewikkeld om na te 
bootsen. Onder andere omdat de eiwitten, 
en dus gluten, voor een deel door de vezels 
worden vervangen is het lastig om de juiste 
‘bite’ te krijgen. Ook de volkorenpasta zou 

‘normale’ pasta met 30% meer vezels dan de volkorenvariant

menno van der vlist 

(links) en  

jan-Willem verloop, 

H.j. Heinz
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Henriëtte verHoeven, diëtiste

‘normale’ pasta met 30% meer vezels dan de volkorenvariant

mirella drescH, 

voedingskundige/spordiëtiste

de voedingswaarde blijft natuurlijk een aan-
dachtspunt. Op zich is het best een goed 
product, als er maar voldoende wordt geva-
rieerd met andere voeding. Daarnaast kan 
een diëtist beoordelen of een bepaald pro-
duct past in een individueel eetpatroon. Er 
zijn maar weinig producten die goed of 
slecht zijn, het gaat om de gehele voeding 
van dag tot dag.’

Mirella Dresch, voeDingskunDige/
(sport)Diëtist en oprichter 
nutri-sana
‘Door te claimen dat dit product ‘30 procent 
meer vezels bevat dan volkoren’, wordt de 
indruk gewekt dat het een gezonder product 
is dan een gewone volkoren pasta. Maar 
aan Honig Vezelrijke Pasta zijn geïsoleerde 
vezels toegevoegd. De micronutriënten die 
van nature in de tarwezemel zaten, zitten 
dus niet in het product. Voor mij heeft het 
eten van gewone volkorenpasta dan ook de 
voorkeur boven een vezelverrijkt product. 
Voor wie volkoren écht geen optie is, vind ik 
de vezelrijke pasta wel een alternatief. Maar 
ik zie liever dat het eten van de echte volko-
ren producten wordt gestimuleerd. Door de 
introductie en het nomineren van witbrood 
of witte pasta met extra vezels door het Voe-
dingscentrum, wordt voor mensen het idee 
bevestigd dat de volkoren varianten dan wel 
niet lekker zullen zijn. Het Voedingscentrum 
geeft met de nominatie van een dergelijk 
product mijns inziens dan ook een verkeerd 
signaal af.’

Jan WilleM van Der kaMp,  vezelex-
pert van De icc (international as-
sociation for cereal science anD 
technology)
‘Volkorenpasta bevat tarwezemelen uit de 
tarwekorrel die rijk zijn aan vezels en andere 
bioactieve componenten zoals vitamines. 
Tarwezemelen zijn superieur qua bevorde-
ring van de stoelgang, maar leveren ook de 
karakteristieke volkorensmaak. De door Ho-
nig gebruikte celluloserijke tarwevezels uit 
de tarwestengel bevatten naast vezels geen 
andere bioactieve componenten en zijn qua 
smaak neutraal. Celluloserijke vezels scoren 
qua stoelgang bevorderende werking be-
hoorlijk, maar minder dan tarwezemelen. 
Voor consumenten die hechten aan de neu-
trale smaak van producten gebaseerd op 
tarwebloem, dat wil zeggen meel zonder de 
zemelen en de kiemen uit de tarwekorrel, is 
de vezel-keuze van Honig momenteel prak-
tisch de best haalbare. Er zijn en komen 
echter mogelijkheden om vezelrijke volko-
renproducten te maken zonder de uitge-
sproken volkorensmaak. Zoals het Blond-
Volkoren brood met volkorenmeel van witte 
tarwe. Ook zijn maal- en fermentatietech-
nieken in opkomst voor volkorenrijke pro-
ducten met een meer neutrale smaak. Een 
internationaal consortium van TNO, VTT en 
een aantal andere bedrijven gaat deze ont-
wikkelingen, gestart in het EU Healthgrain 
project, naar de praktijk brengen. Wellicht 
levert dit ook kennis op voor een volgende 
generatie vezelrijke pasta.’

vezelrijker gemaakt kunnen worden, maar 
daarbij speelt een heel ander productiepro-
ces een rol. Nederland is niet het enige land 
met vezelrijke pasta. In Spanje en Italië zijn 
ook al pasta’s met toegevoegde vezels. 
Deze zijn echter niet vergelijkbaar qua re-
ceptuur en smaak.’
‘De vezelinname van de Nederlanders zal 
met behulp van dit product verbeteren’, vult 
Verloop haar aan. ‘Experts beamen dit. Zij 
vinden het moeilijk om consumenten aan 
volkoren pasta te krijgen en onze pasta is 
hiervoor een goed alternatief.’ 
 
henriette verhoeven, Diëtiste en 
bestuursliD Diëtisten coöperatie 
neDerlanD  
‘Door de onoplosbare vezels heeft de pasta 
zeker een meerwaarde. Al zijn dit soort pro-
ducten naar mijn mening overbodig. De 
marketing eromheen wijst meestal naar kin-
deren. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk 
om als een kind iets niet lekker vindt het 
meteen te vervangen. Maar als het kind va-
ker volkorenpasta proeft en het goede voor-
beeld van de ouders krijgt, lust het kind het 
uiteindelijk wel. Daarnaast zijn de receptu-
ren van Honig op de website en op de ver-
pakking schaars qua groenten. Met vlees en 
kaas wordt al rekening gehouden bij de re-
cepturen maar er zouden meer groenten bij 
moeten. Dit geldt niet alleen bij de recep-
tuur van Honig, maar ook vele andere re-
cepturen geven vaak te weinig groente aan 
bij pasta- en rijstgerechten. Het aspect van 

jan Willem van der kamp, 

vezelexpert van de icc
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