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Voeding en gezondheid

  van de minister 
van VWS is dat in 2010 meer

mensen eten volgens de Richtlijnen
Goede Voeding en dat hun voeding
voldoet aan de voedingsnormen voor
verzadigd vet, transvet en fruit. In dit
kader heeft het bedrijfsleven in 2003
de Task Force Transvetzuren opge-
richt. Eén van de projecten die vanuit
deze Task Force is opgestart, is de
campagne ‘Verantwoord frituren’ die
het gebruik van vloeibaar vet in de
horeca moet stimuleren. Begin 2004
gebruikte negen van de tien horeca-

bedrijven nog vast frituurvet. De
campagne wordt uitgevoerd door het
Voorlichtingsbureau Margarine,
Vetten en Oliën en Koninklijk Horeca
Nederland.

Vloeibaar vet bevat in verhouding
meer onverzadigd vet dan vast vet.
Onverzadigd vet wordt ook wel de
‘goede’ soort vet genoemd omdat het
de kans op het ontstaan van hart- en
vaatziekten verlaagt. Vast frituurvet
daarentegen bevat verhoudingsgewijs
veel verzadigd vet en transvet.
Transvet is een categorie vetten die
net als verzadigde vetten de kans op
het ontstaan van hart- en vaatziekten
verhoogt. Transvetzuren kunnen ont-
staan bij het harden van oliën en
komen van nature beperkt voor in
melk en vlees van herkauwers (rund,
schaap en geit).

Opzet onderzoek    De VWA heeft
van april tot en met juni 2004 een
landelijke steekproef uitgevoerd om
de voortgang in de ontwikkelingen
van vetzuursamenstelling in frituur-

vetten te volgen. Daarbij is een groot
aantal cafetaria’s en snackbars
bezocht. Tijdens dit bezoek werd aan
de ondernemer een aantal vragen
gesteld over het vet dat hij gebruikte
om frites te bakken. Tevens werd een
monster van het vet meegenomen
voor analyse op de vetzuursamenstel-
ling.

Resultaten    In het voorjaar van
2004 bezocht de VWA in totaal 679
snackbars en cafetaria’s. Het aantal
bedrijven in de steekproef was repre-
sentatief voor het aantal bedrijven in
de regio.

Uit het onderzoek blijkt dat er bijna
honderd verschillende soorten vet-,
olie- of gelproducten worden
gebruikt. De producten van drie vet-
producenten vormden daarin het
grootste aandeel met respectievelijk
35 procent, 16 procent en 11 procent.
Het restant bestond uit een reeks vet-
ten met ‘private labels’ of vetten van
andere vetproducenten.

Van de bezochte ondernemers
gebruikte 67 procent vast vet, 23 pro-
cent vloeibaar vet en tien procent olie
of gel.

Op het moment dat dit onderzoek
werd uitgevoerd, is van de onderne-
mers die vast vet gebruiken 22 pro-
cent wel en 47 procent niet bereid om
over te stappen op vloeibaar vet. 31
Procent weet het nog niet. De belang-
rijkste argumenten die zij noemden
om geen vloeibaar vet te gebruiken,
staan in afbeelding 1.

Daaruit blijkt dat de prijs, gevolgd
door smaak en geur, de belangrijkste
reden is om niet over te stappen op
vloeibaar vet.

Afbeeldingen 2 en 3 tonen de vet-
zuursamenstelling van de bemonster-
de vetproducten bij de bezochte
ondernemers. Daaruit is te conclude-
ren dat het transvetzuurgehalte van

Onderzoek naar het gebruik van frituurvet in de horeca

Veel ongezond vast vet in snackbars en

Twee op de drie ondernemers in snackbars en cafetaria’s

bakt de frites nog in vast vet. Zij vinden de prijs van

vloeibaar vet te hoog. Nadeel van vast vet is het hoge

gehalte transvetzuren, die het risico op het ontstaan van

hart- en vaatziekten verhogen. Eén op de vijf snackbars

of cafetaria’s die zeggen gezond te frituren, gebruikt toch

vast vet. Dit blijkt uit onderzoek van de VWA.
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gebruikte vloeibare vetten laag is. De
mediaan voor het transvetzuurgehalte
in de vloeibare vetten van onderschei-
dende producenten ligt tussen de 1 en
3 procent. Echter, bij 27 van de 158
ondernemers (17 procent) die vloei-
baar vet gebruikten, werd een trans-
vetzuurgehalte gemeten tussen 5 en
34 procent. De oorzaak hiervan is niet
duidelijk. Een mogelijke verklaring is
het gebruik van mengsels van vast en
vloeibaar vet.

Zoals verwacht, is de hoeveelheid
meervoudig onverzadigde vetzuren in
vloeibare vetten hoger dan in vaste
vetten, terwijl de hoeveelheid verza-
digde vetten in vloeibare vetten lager
is dan in vaste vetten.

De mediaan voor het transvetzuur-
gehalte in de tot nu toe gebruikte
vaste vetten van verschillende produ-
centen, ligt tussen de 15 en 30 pro-
cent. Bij 171 van de 455 ondernemers
die vast vet gebruikten (38 procent),
werd een transvetzuurgehalte geme-
ten tussen 30 en 55 procent.

Gezond frituren    Naast de
genoemde campagne ‘Verantwoord
frituren’ zijn er ook acties die worden
gevoerd door bijvoorbeeld de frituur-
vetproducent Romi. Via de website
van Romi (www.gezondfrituren.nl)
kunnen locaties worden gezocht op

postcode voor de dichtstbijzijnde
‘gezonde’ cafetaria’s. Frites- en snack-
verkopers die gezonde frituurvetten
van Romi gebruiken, ontvangen een
uniek Certificaat Gezond Frituren.
Dit is zichtbaar in het verkooppunt
aanwezig.

Een ander initiatief is ‘Hart voor
Health’, van Fast Food Concepts. Deze
organisatie meldt dat alleen in de
betere cafetaria’s en snackrestaurants
Hart voor Health-producten verkrijg-
baar zijn. Het kenmerk van ‘Hart
voor Health’ wordt niet alleen op de
verpakking gebruikt, maar ook via
een certificaat aan de muur kenbaar
gemaakt.

Bij 92 van de 679 bezochte onderne-
mers (14 procent) werd het gebruik
van ‘gezond’ frituurvet kenbaar
gemaakt in het bedrijf zelf, door mid-
del van een poster, certificaat en/of
folders. Van de bezochte ondernemers
konden 81 (12 procent) met behulp
van de site www.gezondfrituren.nl
worden getraceerd. Hierop werd de
naam van de snackketen of de locatie
teruggevonden, wat duidt op het
gebruik van vloeibaar frituurvet.
Helaas constateerde de VWA op basis
van de gemeten transvetzuurgehaltes
dat bij bijna één vijfde van deze groep
ondernemers desondanks vast fri-
tuurvet werd gebruikt. Het gemeten

transvetzuurgehalte bij deze ‘gezonde’
frituurders was gemiddeld 22 pro-
cent.

Vervolg onderzoek    Tussen begin
april en eind mei van 2005 zal de
VWA dezelfde bedrijven weer bezoe-
ken en het gebruik van het soort fri-
tuurvet onderzoeken om het effect te

meten van alle inspanningen die wor-
den verricht om de vetzuursamenstel-
ling van het gebruikte frituurvet te
verbeteren. Tevens zal dit onderzoek
worden uitgebreid naar andere (fast
food)restaurants en ketenbedrijven.
Het gebruik van vast frituurvet, ter-
wijl er kenbaar wordt gemaakt naar
de klant dat er gezond wordt gefri-
tuurd in vloeibaar frituurvet, ziet de
VWA als misleiding van de consu-
ment waartegen zij maatregelen zal
nemen.

Het volledige rapport is te vinden
op: www.vwa.nl/download//
rapporten/Voedselveiligheid/
200502_vetgebruik_horeca.pdf.
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‘Gezond’ frituren in vast 

vet misleidend

Afbeelding 1: Argumenten tegen gebruik van vloeibaar

vet.

Afbeelding 2: Mediaan vetzuursamenstelling vloeibaar

vet; eov = enkelvoudig onverzadigd vet, mov = meer-

voudig onverzadigd vet, vv = verzadigd vet.

Afbeelding 3: Mediaan vetzuursamenstelling vast vet;

eov = enkelvoudig onverzadigd vet, mov = meervoudig

onverzadigd vet, vv = verzadigd vet.


