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Vleesvervangers: verantwoorde keuze

Andrea Werkman, Henk van den Berg, Corné van Dooren, 
Voedingscentrum Den Haag

Vleesvervangers zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Ze 
zijn bedoeld voor parttime en fulltime vegetariërs, flexitariërs* en 
vleesminderaars. Minder of geen vlees eten past goed in een 
gezond eetpatroon en kan bovendien een bijdrage leveren aan een 
duurzamer eetpatroon. Er zijn wel aandachtspunten die van 
belang zijn bij (her)formulering van dit segment. 

Producten in de Schijf van Vijf (basisproductgroepen) leveren het gros 
van de voedingsstoffen. Vak 3 richt zich op de eiwitleverende voe
dingsmiddelen, al dan niet op dierlijke basis. Eiwit en bijbehorende  
vitaminen en mineralen zijn afkomstig uit zuivel, vlees, vis, ei en 
(plantaardige) vleesvervangers. 
De laatste tijd is er vanuit het thema ‘duurzaam eten’ meer aandacht 
voor een dagje zonder vlees en het vegetarische eetpatroon. Slechts 
44,5% van de Nederlandse bevolking eet helemaal geen vlees. Veel 
van hen eten nog wel zuivel(producten) en eieren (lactoovovegeta
riërs) en een klein deel gebruikt helemaal geen dierlijke producten 
(veganisten). Tegenwoordig eet de Nederlander gemiddeld minder 
dan 5 keer per week vlees (1). 

EiwitbEhoEftE En -voorziEning De Gezondheidsraad heeft 
in Nederland normen opgesteld voor de eiwitbehoefte (2). Deze komt 

bij een normaal lichaamsgewicht uit op 0,8 g/kg lichaamsgewicht/
dag. Iemand met een hogere BMI heeft geen verhoogd eiwitbehoefte. 
Hierbij is uitgegaan van een 1:1:1 verhouding voor eiwitten afkomstig 
uit vlees, melk en tarwe. Uit gegevens over de vleesconsumptie blijkt 
dat de eiwitvoorziening in Nederland gemiddeld genomen goed is. 
Gemiddeld eten volwassenen zo’n 2035 gram meer eiwit per dag dan 
de voedingsnorm (zie tabel 1).
Vervanging van dierlijk door plantaardig eiwit kan effect hebben op de 
eiwitkwaliteit en daarmee op de eiwitbehoefte. Een vegetarische  
voe ding met melk en tarweeiwitten heeft een lagere eiwitkwaliteit 
dan voeding met ook nog vleeseiwit. Bij een veganistische voeding 
met uitsluitend plantaardig eiwit is dit kritischer, hoewel bij een goede 
combinatie van plantaardige eiwitten de eiwitkwaliteit toereikend kan 
zijn. De eiwitbehoefte van lactoovovegetariërs en veganisten is  
daarom respectievelijk 1,2 en 1,3 maal hoger dan bij een gemengde 
voe ding (2). 
Vlees en vleeswaren leveren echter niet alleen eiwit, maar ook een  
belangrijk deel van de hoeveelheid ijzer, vitamine B12 en B1 (op  
productgroepniveau ten minste 10% van de ADH). Daarom is in de 
Richtlijnen Voedselkeuze opgenomen dat vleesvervangers naast eiwit 
ook voldoende hiervan moet leveren.

Variatie zonder vlees

naast producten die op vlees lijken zijn er volop andere  
manieren om vlees te vervangen binnen een gevarieerd  
(vegetarisch) eetpatroon. denk hierbij aan peulvruchten,  
zoals soja en bruine bonen. ook noten, zaden en kaas zijn 
goed in te passen; zij het met mate vanwege de relatief grote 
hoeveelheid vet en dus energie. noten en zaden leveren 
vooral veel onverzadigd vet, kaas levert vooral verzadigd vet 
en geen ijzer. 
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Als je vAker per week geen vlees eet is het belAngrijk op te letten 

dAt er in elk gevAl ijzer in het vleesvervAngende product is 

toegevoegd oF AAnwezig is. 
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voEdingskundigE EisEn Een volwaardige vleesvervanger levert 
voldoende eiwit, in elk geval ijzer en bij voorkeur vitamine B12 en/of 
B1. De gehaltes van de micronutriënten staan in tabel 2.
Deze criteria zijn vooral opgesteld met het oog op personen die 
weinig of geen vlees eten. Gebruikers van zuivel kunnen in principe 
voldoende vitamine B12 opnemen uit hun voeding. Voor flexitariërs is 
een volwaardige vervanger niet altijd nodig. Maar als je vaker per week 
geen vlees eet is het wel belangrijk op te letten dat er in elk geval ijzer 
in het vleesvervangende product is toegevoegd of aanwezig is. Het 
Voedingscentrum hanteert hiervoor als ondergrens meer dan twee 
‘vleesloze’ dagen. 

vlEEsvErvangErs Het gebruik van vleesvervangers past prima 
in een gezond voedingspatroon. Er zijn bovendien voldoende vlees
vervangers beschikbaar die bij dragen aan de inname van belangrijke 
voedingsstoffen. Daarnaast levert een verschuiving in het aanbod naar 
meer plantaardige vleesvervangers een bijdrage aan het creëren van 
een duurzaam eet patroon. Voor mensen die nog niet helemaal willen 
overstappen zijn er ook zogenaamde hybride producten beschikbaar. 
Dit soort producten bestaat tot 70% uit vlees, maar is met andere 
plantaardige (eiwit)producten aangevuld. De vleessensatie blijft dus 
bestaan, terwijl je wel minder vlees gebruikt. De inname van verzadigd 
vet zal hierdoor ook dalen. Zo is dit een gezonder en duurzamer alter
natief voor puur vlees. 

variatiE loont Variatie is altijd goed. Dit geldt dus ook voor 
variëren tussen verschillende soorten eiwitleveranciers inclusief vlees
vervangers. Zoals aangegeven hoeft dat dus niet iedere dag een (vol
waardige) vervanger te zijn. De verdeling van eieren (zo’n 3 per week), 
vis (12 keer per week) en vlees (34 keer per week) over de warme 
maaltijden levert voldoende eiwit en essentiële voedingsstoffen. Ove
rigens tellen vleeswaren ook mee bij de consumptie en de hoeveelheid 
in de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen. Voor de vleescom
ponent bij de maaltijd is 75 gram gaar vlees ruim voldoende. 

Bij bestudering van de diverse genoemde producten is de NEVO online 
2010 gebruikt.

* Een flexitariër volgt in hoofdzaak een vegetarisch dieet, maar eet  
incidenteel vlees en/of vis. Volgens de definitie van milieuorganisatie 
Natuur & Milieu is een flexitariër iemand die één of meer dagen in de 
week geen vlees eet.

rEfErEntiEs
1. Consumentenonderzoek 2010. 2010, Deloitte, branchegroep Retail 
2. Gezondheidsraad, Voedingsnormen energie, eiwitten, vetten en verteerbare kool

hydraten. 2001: Den Haag.
3. Zo eet Nederland 1998. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1998.  

Voedingscentrum: Den Haag.
4. Richtlijnen Voedselkeuze. 2011, Voedingscentrum: Den Haag.

Vleesvervangers 

het assortiment aan vleesvervangende producten bestaat uit 
veel verschillende soorten producten, zoals bewerkte soja-
producten (worstjes, schnitzels, balletjes en burgers), tahoe 
en tempé, en producten op basis van melkeiwitten (valess), 
ei-eiwitten en schimmeleiwitten (Quorn). vervangers op basis 
van plantaardige eiwitten afkomstig van lupine, tarwe, en 
dergelijke zijn steeds meer in opkomst. 

eiwit bevAt eiwit

ijzer (verplicht) 0,7 mg / 100 g

vitAmine b12 0,13 µg / 100 g

vitAmine b1 0,06 mg / 100 g

tAbel 1. 

eiwitbehoeFte en 

-consumptie in 

nederlAnd. 

nb. de gemiddelde 

consumptie in de 

jongste groep wAs 

in de vcp 2003 

ongeveer gelijk. 

tAbel 2. een volwAArdige vleesvervAnger levert voldoende eiwit, in 

elk gevAl ijzer en bij voorkeur vitAmine b12 en/oF b1.

g/dAg mAnnen vrouwen

leeFtijd (jr) gemiddelde 

behoeFte [2]

AAnbevolen 

hoeveelheid [2]

gemiddelde 

consumptie [3]

gemiddelde 

behoeFte [2]

AAnbevolen 

hoeveelheid [2]

gemiddelde 

consumptie [3]

19-30 47 61 98 40 52 70

31-50 45 59 95 39 50 76

51-70 46 60 95 40 52 76
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