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Nadin al Salehy en Hans Kraak

Groentefrieten zien eruit als friet, zijn iets 
donkerder gekleurd, maar niet gemaakt 
van aardappelen. Gepureerde witte 
bonen, wortelen en maïs vormen er de 
basis voor. Voedingstechnoloog Marc van 
Hulst bedacht de groentefriet en verwierf 
er een patent voor. Zes jaar onderzocht en 
testte hij zijn product en nu is het zover 
dat Groente friet in productie is gegaan. 
De frietjes liggen nog niet in de winkel, 
maar dat hoeft niet lang meer te duren, 
want Van Hulst voert verschillende 
gesprekken met een aantal grote  
catering bedrijven en retailers. 

Marc van Hulst, van Hulst &  
Partners
‘Ik heb mijn bedrijf zeven jaar geleden opge-
richt; ik begon zelfstandig opdrachten te 
doen in de levensmiddelenindustrie. Mijn 
missie is ‘improve the world with better 
food’. Ook vroeg ik me af hoe ik groenten 

aantrekkelijker kon maken. Dat kwam vooral 
door mijn zoon Jaro, die wel friet at, maar 
met groenten veel meer moeite had. Kinde-
ren eten wel wat groente, maar vaak moeten 
ouders ze steeds opnieuw opdringen. Het 
zit in de natuur van kinderen dat ze niet 
graag groente eten. Maar ondertussen krijg 
je als ouder wel stress aan tafel, en hoe ga 
je daarmee om? Ik wilde die stress vermin-
deren door kinderen op een makkelijke ma-
nier groente te laten eten. Als aanvulling op 
de groenteconsumptie, niet als alternatief. 
Friet, maar dan met de positieve eigen-
schappen van groente, waarin vezels, vita-
mines en mineralen zitten. Een portie 
groentefriet voor kinderen is voldoende voor 
de helft van het aanbevolen vezelgehalte. 
Om het product op smaak te brengen heb ik 
geen zout gebruikt, maar kruiden. Natuur-
lijk kan je er zout bij doen, maar voor de 
smaak hoeft dat niet. Uit de tests die ik met 
kinderen heb gedaan, blijkt het goed aan te 
slaan. Kinderen uit de buurt komen regel-
matig bij mij thuis om de groentefriet te 
eten. Door de witte bonen, maïs en wortelen 
hebben groentefriet een lage glycemische 
index (GI). Friet heeft een GI van 95, wat ei-
genlijk hetzelfde is als glucose drinken. 
Voedsel met een lage GI zorgt voor minder 
glucosepieken in het bloed. Voedingsmidde-
len met een hoge GI zorgen voor pieken in 
de bloedsuikerspiegel, die gecorrigeerd 
moeten worden door insuline. Hoe meer 
pieken, hoe sneller een persoon last zal krij-
gen van insulineresistentie en later kans 
maakt om diabetes mellitus type 2 te krij-
gen. Daarom is het goed om dit te voorko-
men door voedingsmiddelen te nuttigen 
met een lage GI. Groentefriet past goed in 
de gedachte van 2 ons groente per dag. Het 
is dus niet bedoeld als vervanging van marc van hulst

groente of aardappelfriet, maar als aanvul-
ling op de groenteconsumptie. Als het mee 
zit, verwacht ik dat groentefriet voor het ein-
de van het jaar in de supermarkt te koop zal 
zijn. Wie deze zomer op de Floriade komt, 
kan alvast een voorproefje nemen in het 
Huis van de Smaak, want daar wordt de friet 
al geserveerd.’

sigrid van der Marel-sluijter,  
diëtist & Power sliM coacH
‘Als ik aan bekende of aan onbekende men-
sen (via Twitter) vraag of zij groentefriet 
zouden eten als dit bestaat, dan hoor ik vol-
mondig ‘ja’. Ik denk dat groentefriet een 
mooi alternatief is voor aardappelfriet. Vol-
gens de Voedselconsumptiepeiling 2007-
2010 krijgt het gemiddelde Nederlandse 
kind te weinig fruit, groente en vis binnen. 
De totale vetinname is niet te hoog, wel de 
hoeveelheid verzadigd vet; gemiddeld 13 
procent. Als we naar de macronutriënten  

Groentefriet: alternatief voor aardappelfriet
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friet, meer vezels, meer proteïnen, meer on-
verzadigd vet (hoeveelheid omega-3-vetzu-
ren is mij onbekend), minder verzadigd vet, 
minder transvet en een lagere glycemische 
index. En géén zout toegevoegd. Als ik de 
productomschrijving lees, dan kun je de 
groentefriet zo in de oven, Actifry of AirFryer 
doen. Als het makkelijk en in kleine porties te 
verkrijgen is en ook nog prima smaakt, dan 
zou ik het product aanraden. Of het bijdraagt 
aan een gezond voedingspatroon kan ik 
moeilijk beoordelen. Zelf ben ik een voor-
stander van ‘eet maar natuurlijk en gewoon’. 
Maar vaker groentefriet eten in plaats van  
patat lijkt mij een prima idee.’ 

willy gilbert-Peek, voorzitter  
diëtisten coöPeratie nederland
‘Met frituren krijg je veel producten lekker. 
Er zit voedingskundig niet zo’n groot ver-
schil tussen groentefriet en aardappelfriet. 
Aangezien veel kinderen kampen met over-
gewicht moeten we voorzichtig zijn met het 
aanprijzen van dit soort producten. Een van 
de grootste pluspunten van groenten is dat 
ze veel voedingstoffen leveren en weinig 
energie. Dit grote voordeel is door het fritu-
ren verloren gegaan. Ouders kunnen op het 
verkeerde been gezet worden door het ge-
zonde imago van groentefriet. Ik raad het 
product misschien een keer in de week aan 
als alternatief voor aardappelfriet. Groen-
tefriet valt in de categorie ‘lekker’ en is niet 
zozeer te vergelijken met groente. Groente 
is gezond en heeft van nature veel bioactie-

ve stoffen zoals lycopeen en carotenoïden, 
maar we weten niet wat er wat met zulke 
stoffen gebeurt als we een groente-product 
gaan frituren. Wel is het vezelgehalte van 
groentefriet in vergelijking met dat van aard-
appelfriet vrij hoog; 7,8 gram per 100 gram, 
respectievelijk 3,2 gram per 100 gram. Het 
vezelgehalte van aardappelfriet kan lager 
uitgevallen zijn omdat er een gemiddelde 
genomen is van alle aardappelfrietsoorten 
(NEVO-bestand, red.). Er kunnen natuurlijk 
soorten aardappelfriet zijn met een hoger 
vezelgehalte, die door het middelen zijn 
weggevallen. Het eiwitgehalte is 7 gram 
voor de groentefriet vergeleken met 5,8 
gram voor de aardappelfriet, wat niet een 
heel groot verschil is.’

kijken is bekend dat kinderen veel te weinig 
vezels en te weinig onverzadigde vetzuren 
binnenkrijgen, vooral de omega-3-vetzuren.
De voedingswaarde van groentefriet ziet er 
prima uit: minder calorieën dan aardappel-

Groentefriet: alternatief voor aardappelfriet

sigrid van der marel-sluijter Willy gilbert-peek

tabel 1. voedingsWaarde van groentefriet.

gda energie eiwit vet koolhy-

draten

vezel natrium

per 100 gram kcal totaal totaal verza-

digd

totaal mono/

disacch.

totaal natrium

(gemeten) g g g g g g mg

groentefriet 180 6,4 5,9 0,9 19,8 2,3 8,1 160

gda 

volwassenen

2000 50 70 20 270 90 25 2400

% 9% 24% 20% 4% 7% 3% 32% 7%

gda kind 5-10 

jaar

1800 24 70 20 220 85 15 1600

% 10% 26% 10% 4% 9% 3% 54% 10%
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