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Hans Kraak

De meeste Nederlanders krijgen te weinig 
vezels binnen. Sinds de gezondheidsraad in 
2006 Richtlijnen voor de vezelconsumptie 
uitbracht en de Voedsel- en Warenautoriteit 
een jaartje later publiceerde dat 
slechts tien procent van de mensen in 
Nederland voldoende vezels eet, is het 
aantal consumentenproducten dat is 
verrijkt met vezels flink gegroeid. Vrijwel 
in iedere productcategorie zijn ze te 
vinden. Afgelopen maand bracht Nestlé 
Professional Maggi Puree Plus op de markt, 
een aardappelpuree verrijkt met vezels voor 
professionele gebruikers.

Mascha Leijten, Marketing Manager 
nestLé ProfessionaL food in aMster-
daM. 
‘Nestlé vindt een gevarieerde voeding en 
gezonde levensstijl van belang. Een van de 
belangrijkste algemene trends is dat mensen 
te weinig voedingsvezels eten. Maggi Puree 
Plus bevat toegevoegde vezels van de aard-
appelschil. Met 1 portie per dag heeft het 
positieve effecten op de darmwerking in het 
lichaam. Met name ouderen kunnen profijt 
van een vezelrijke voeding hebben. Maar 
aangezien Puree Plus heel lekker is, gemaakt 
van zorgvuldig geselecteerde bloemige 

Aardappelpuree met extra vezels voor de 
professionele markt

Informatie over samenstelling en fysiologische effecten van vezels uit 
aardappelschil ontbreekt nog
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Ze geven bijvoorbeeld input op smaak, geur, 
kleur, consistentie en toepassing. We kun-
nen dan ook wel stellen dat het product niet 
alleen voor koks maar ook echt door koks is 
ontwikkeld.’ 

eMMy MeerveLd, Market nutritionist, 
nestLé nederLand in aMsterdaM.
‘Ik ben nauw betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van en de communicatie rondom 
Maggi Puree Plus. 
We maken het product van verse bloemige 
aardappels die onder een beschermde atmos-
feer tot puree worden gestampt. We verwijde-

ren en wassen de schil, vervolgens worden ze 
weer aan de aardappelpuree toegevoegd. Het 
bevat 3,2 gram vezels per 100 kilocalorieën.
Het product heeft toegevoegde waarde voor 
alle gebruikers, omdat het moeilijk blijkt 
het (verhoogde) vezeladvies van 30 tot 40 
gram per dag te halen. In 2007 bleek dat 
90 procent van de Nederlanders te weinig 
vezels eet. De gezondheidsvoordelen van 
vezels zijn genoegzaam bekend. Behalve voor 
consumenten biedt Maggi Puree plus ook 
toegevoegde waarde voor de grootkeuken, 
want het is eenvoudig te bereiden, makkelijk 
te portioneren en hoog op smaak 
Veel voedingsmiddelen in instellingen 
worden op aanraden van de diëtist verrijkt 
of aangepast. Er zijn vaak twee budgetten, 
die van de diëtetiekafdeling en die van de 
keuken. Maggi Puree Plus is een verbeterd 
product waar niets aan toegevoegd hoeft te 
worden. 
Het beleid van Nestlé is er niet alleen op 
gericht om te verrijken. Ook zijn we binnen 
ons productengamma bezig om de minder 
gunstige voedingstoffen, zoals verzadigd vet 
of zout, terug te dringen. 
In ieder land heeft Nestlé een market nutri-
tionist (vaak met achtergrond diëtetiek) in 
dienst die ervoor zorgt dat personeelsleden, 
van de boekhouding tot de marketeer, kennis 
wordt bijgebracht over gezonde voeding. 

aardappels, en je de vezels nauwelijks proeft, 
is het een product voor iedereen. Het kan 
voor alle foodservice-kanalen interessant zijn. 
Maggi Puree Plus is via de meeste reguliere 
groothandels verkrijgbaar. 
Maggi Puree Plus is speciaal voor de groot-
keuken ontwikkeld. We ondersteunen er koks 
en hoofden voeding mee, die niet alleen een 
lekkere, maar ook een gezondere maaltijd 
willen bieden. Puree Plus is net deze maand 
geïntroduceerd en is nog hartstikke nieuw. 
Een aantal locaties is al zeer geïnteresseerd. 
Met name ziekenhuizen, zorgtehuizen en 
verpleegtehuizen, waar met name ouderen 
vertoeven, reageren tot dusverre erg enthou-
siast. Binnen zorginstellingen is puree een 
belangrijk product dat bijna dagelijks op het 
menu staat. Uit onderzoek bleek dat diëtisten 
en hoofden voeding puree de meest relevante 
categorie voor vezelverrijking vinden voor de 
zorg. 
In het productontwikkelingtraject vinden wij 
het erg belangrijk dat een product uiteindelijk 
volledig past bij de wensen en behoeften van 
onze afnemers. Producten worden dan ook 
niet uitsluitend ontwikkeld door productont-
wikkelaars van Nestlé. Ook zijn er de culinair 
adviseurs van Nestlé nauw bij betrokken en 
spelen de potentiële klanten in de markt een 
zeer belangrijke rol in het ontwikkelingstra-
ject. Hiervoor nodigen we regelmatig koks, 
chefs en hoofden voeding uit. Zij drukken op 
het gehele proces, van conceptidee tot uitein-
delijk product, een zeer belangrijk stempel. 

Mascha Leijten (Links), eMMy MeerveLd (rechts) en joost rietveLd (productManager Maggi 

puree pLus, Midden).
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Hiervoor geef ik voedingstrainingen. 
Met betrekking tot Maggi Puree Plus heb 
ik voor de verkoopmedewerkers van Nestlé 
Professional een specifieke presentatie gege-
ven over vezels. Daarnaast is nog een apart 
factsheet over vezels gemaakt, dat dient als 
aanvullende informatie voor medewerkers 
die geen diëtetiekopleiding hebben. Op deze 
manier zijn de verkoopmedewerkers geïnfor-
meerd over de voedingsaspecten van Maggi 
Puree Plus en over vezels in het algemeen.
van gebruikers.’ 

jan-WiLLeM van der kaMP, vezeLsPe-
ciaList icc (internationaL association 
for cereaL science and technoLogy).
‘Het is goed dat bedrijven met creatieve 
oplossingen komen om de consumptie van 
voedingsvezels te verhogen. Maggi Puree 
plus, waar voedingsvezel uit aardappelschil-
len in zit, is zo’n creatieve oplossing. Diverse 
bedrijven maken echter fouten bij zulke 
oplossingen. Vaak worden onjuiste eigen 
conclusies getrokken uit het rapport van de 
Gezondheidsraad of het blijkt dat de ontwik-
kelingen in de wetenschap en bij de regelge-
ving op vezelgebied niet goed is bijgehouden. 
Op zich is Maggi Puree Plus een heel aardig 
productidee, maar de toelichting die het 
bedrijf geeft in de brochure en het factsheet 
voor personeel, is nog onvoldoende en zou 
best wat genuanceerder mogen zijn. 
Zo stelt het factsheet dat een gezond dag-

menu van een 50-plus-vrouw (4 sneden bruin 
brood, 3 aardappelen, 200 g groente en 2 
stuks fruit) 30 procent te weinig vezels levert. 
Dit is onjuist: het menu levert precies genoeg 
vezels. Wellicht is in het factsheet uitgegaan 
van de door de gezondheidsraad genoemde 
30-40 gram. Deze richtlijn geldt gemiddeld 
voor volwassenen. Voor 50-plus-vrouwen, 
met een gemiddeld lagere inname van calo-
rieën, is 25 gram voldoende. 
Ook wordt bij de (wel erg vereenvoudigde) 
basisinformatie over voedingsvezel in het 
factsheet de inmiddels verouderde indeling 
in oplosbare en onoplosbare voedingsve-
zels gebruikt. Momenteel spreekt men over 
fermenteerbare en niet-fermenteerbare 
voedingsvezels – zie de website van het 
voedingscentrum voor een goede uitleg, waar 
het factsheet overigens wel een verwijzing 
naar maakt. Ook worden alle vezels onte-
recht over een kam geschoren en ontbreekt 
informatie over vezels uit de aardappelschil. 
En dit laatste is wel essentieel, omdat de ve-
zels in het product na isolering en zuivering 
worden toegevoegd.’ 

Terughoudend  ‘Het advies van de Ge-
zondheidraad eindigt met de zin: De richtlijn 
is van toepassing op de vezelconsumptie via een 
gemengde voeding bestaande uit producten die 

niet met geïsoleerde en gezuiverde voedingsvezel 
zijn verrijkt. Ik wil in dit verband opmerken 
dat voedingskundigen terughoudend staan 
tegenover het gebruik van toegevoegde 
vezels. Er zijn wetenschappelijk voldoende 
aanwijzingen dat voedingsvezels zoals ze 
van nature in producten voorkomen posi-
tieve gezondheidseffecten hebben. Het is 
altijd de vraag wat er van die eigenschap-
pen overblijft na zuivering. De WHO stelt 
daarom zelfs voor dat toegevoegde vezels 
de naam voedingsvezel niet mogen dragen. 
De Codex Alimentarius, en in het verlengde 
daarvan ook de EFSA, de Europese voedsel- 
en veiligheidsautoriteit, stelt ten aanzien van 
toegevoegde vezels het volgende: With the 
exception of non-digestible edible carbohydrate 
polymers naturally occurring in foods as consu-
med where a declaration or claim is made with 
respect to dietary fibre, a physiological effect 
should be scientifically demonstrated by clinical 
studies and other studies as appropriate.’

Co-passengers  ‘Vezels hebben hun 
positieve werking door hun waterbindend 
vermogen, vaak gepaard gaande aan hoge 
viscositeit en/of hun goede invloed op de 
fermentatie in de dikke darm. Ook gaat 
consumptie van voedingsvezels, zoals die 
voorkomen in bijvoorbeeld groente, fruit en jan WiLLeM van der kaMp

gda: voLWassene

per 100 g per 100 

ML

per portie per portie bereid 

Met ingrediënten 

zoaLs aangegeven op 

de verpakking

gda gda

energie 1431 kj  kj 415 kj  kj

338 kcaL  kcaL 98 kcaL 5 %  kcaL  %

eiWitten 8,9 g  g 2,6 g 5 %  g  %

kooLhydraten 67,2 g  g 19,5 g 7 %  g  %

Waarva suikers 5,4 g  g 1,6 g 2 %  g  %

vetten 3,7 g  g 1,1 g 2 %  g  %

Waarvan verzadigd 2,1 g  g 0,6 g 3 %  g  %

voedingsvezeLs 10,9 g  g 3,2 g 13 %  g  %

natriuM 1,10 g  g 0,32 g 13 %  g  %

voedingsWaardedecLaratie Maggi puree pLus
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volkorenproducten, samen met de inname 
van ‘co-passengers’ zoals anti-oxidanten. De 
beschermende werking van voedingsvezels 
voor hart- en vaatziekten wordt gedeeltelijk 
toegeschreven aan deze co-passengers. 
Diverse vezelproducenten hebben hun huis-
werk in dit opzicht goed gedaan: de produ-
centen van onder meer inuline en van beta-
glucanen uit haver of gerst kunnen resultaten 
van studies laten zien waaruit positieve 
fysiologische effecten blijken. Nestlé komt tot 
nu toe alleen met algemene verhalen over de 
goede eigenschappen van voedingsvezels. 
Informatie over de samenstelling en de fysio-
logische effecten van de vezels uit de aardap-
pelschil ontbreekt nog. Ook het rapport van 
de Gezondheidraad – waarin allerlei soorten 
vezels genoemd worden – zwijgt over de 
vezels uit de aardappelschil. Het is echter wel 
van belang te weten dat de schadelijke Sola-
nine Glyco Alkaloïden (SGA) van aardappels, 
die ook voorkomen in andere planten uit de 
nachtschadefamilie, zijn geconcentreerd in 

de schil. Hoewel de ingrediëntendeclaratie bij 
Puree Plus bestaat uit een zeer uitgebreide 
lijst van al dan niet aanwezige allergenen, 

zou informatie over het alkaloïdengehalte 
niet mogen ontbreken. 

richtlijn voor de vezelconsumptie

volgens de gezondheidsraad die in 2006 het advies richtlijnen voor de vezelconsumptie uitbracht, hebben specifieke 
typen voedingsvezel ‘in het algemeen één of meer van de volgende fysiologische effecten: ze versnellen de passage van 
het voedsel door het maagdarmkanaal, ze vergroten de hoeveelheid ontlasting, ze beïnvloeden de fermentatie in de dikke 
darm, ze verlagen de concentratie van LdL-cholesterol in het bloed, of ze hebben een gunstig effect op de glucose- en 
insulineconcentraties in het bloed’. 
Hoewel er onzekerheid is over het optimale consumptieniveau, vindt de commissie die het advies uitbracht een waarde 
van 3,4 gram voedingsvezel per megajoule (14 gram per 1000 kilocalorieën) geschikt richtlijn voor nederlandse volwas-
senen. deze is gebaseerd op de belangrijkste studies naar het verband met coronaire hartziekten. ‘voor kinderen heeft 
de commissie gekozen voor een geleidelijke toename van de richtlijn voor voedingsvezel met de leeftijd: van 2,8 gram per 
megajoule voor de leeftijdsgroep van 1 tot en met 3 jaar, via 3,0 gram per megajoule voor de leeftijdsgroep van 4 tot en met 
8 jaar en 3,2 gram per megajoule voor de leeftijdsgroep van 9 tot en met 13 jaar naar dezelfde waarde als voor volwas-
senen (3,4 gram per megajoule) voor de leeftijdsgroep van 14 tot en met 18 jaar. vanwege het volumineuze karakter is de 
consumptie van producten die van nature vezelrijk zijn zelflimiterend’, aldus  de gezondheidsraad.
Bij de analyse van onderzoeksgegevens stonden de mogelijke effecten van voedingsvezel centraal op het ontstaan van 
verstopping, coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2, overgewicht en dikkedarmkanker. Hierover is het meeste 
onderzoek beschikbaar en bestaan de sterkste aanwijzingen dat voedingsvezel een rol kan spelen. Conclusies zijn onder 
andere dat voedingsvezel de snelheid verhoogt waarmee het voedsel het maagdarmkanaal passeert en zo het risico van 
verstopping verlaagt; dat een vezelrijk voedingspatroon (vooral met vezels uit volkoren graanproducten en fruit) tegen het 
ontstaan van coronaire hartziekten beschermt; dat een vezelrijke voeding van belang is voor het voorkómen van overge-
wicht (zij het dat hiervoor geen optimaal consumptieniveau te geven is). Als het gaat om dikkedarmkanker wordt opge-
merkt dat uit observationeel onderzoek naar voren komt dat mensen met een zeer lage vezelconsumptie een verhoogd 
risico van deze ziekte hebben. 
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