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  is slecht voor 
hart en bloedvaten. De richtlijn

van de Gezondheidsraad is daarom
dat hooguit tien energieprocent van
het aantal calorieën wordt geleverd
door verzadigd vet. Uit de laatste
Voedselconsumptiepeiling (1) blijkt
dat slechts elf procent van de mannen
en zes procent van de vrouwen hier-
aan weet te voldoen.

Etiketten   De voedingswaardedecla-
ratie op het etiket is hét handvat voor
de consument als het gaat om de aan-
wezigheid van verzadigd vet. Daarom
heeft het Voedingscentrum in de aan-
loop van de campagne onderzoek
gedaan naar het gebruik van etiket-
ten. Daaruit bleek dat 78 procent van

de mensen regelmatig tot altijd het
etiket leest van de gekochte produc-
ten. Daarvan zegt nagenoeg iedereen,
dat de informatie die ze lezen invloed
heeft op hun aankoop. Bijna de helft
let echter vooral op de houdbaar-
heidsdatum en 24 procent kijkt voor-
al naar de calorieën. Als consumenten
verder lezen, kijkt slechts acht procent
naar de hoeveelheid verzadigd vet in

een product.
Om consumenten aan te zetten op

de aanwezigheid van verzadigd vet te
letten, is het uiteraard van belang dat
zij het verschil tussen verzadigd en
onverzadigd vet kennen. Uit een
onderzoek dat het Voedingscentrum
in 2004 uitvoerde, bleek dat een groot
deel van de consumenten de termen
verzadigd en onverzadigd vet kent.
Daar stond tegenover dat slechts 28
procent de begrippen ook kon duiden
in relatie tot gezondheid (2). De cam-
pagne was bedoeld om consumenten
bewust te maken van het verschil tus-
sen verzadigd en onverzadigd vet.

Campagne    Om consumenten
bewust te maken van het verschil tus-
sen verzadigd en onverzadigd vet, is
in augustus een tv-spot uitgezonden
met onder meer het ezelsbruggetje
‘Verzadigd vet is Verkeerd’ en
‘Onverzadigd vet is Oké’. In de spot
werden kijkers uitgenodigd om op de
site van het Voedingscentrum de
Vettest te doen, waarmee mensen na
kunnen gaan of zij te veel verzadigd
vet binnenkrijgen. Tot begin oktober
is deze Vettest 43.500 keer gedaan.
Verder kon de Vetwijzer (zie kader)
worden gedownload of aangevraagd.
Dat leidde in zes weken tijd tot bijna
14.000 downloads en 33.000 aanvra-
gen. De Vetwijzer blijft ook in 2007
gratis bij het Voedingscentrum telefo-
nisch of via internet aan te vragen.

In deze campagne gaat het nadruk-
kelijk om het verschil tussen verza-
digd en onverzadigd vet. In de prak-
tijk blijken consumenten vet toch nog
vaak te associëren met calorieën en
overgewicht. Zo werden zij op de site
opgeroepen een eigen ‘vette tip’ in te
sturen. De honderd beste tips kwa-
men in aanmerking voor een ‘onver-
zadigd vette prijs’, bestaande uit een

boodschappenpakket met onder meer
olijfolie, magere fritessaus, chips en
‘tussendoorkoeken’ met weinig verza-
digd vet. De meer dan 8.500 tips die
dit opleverde, hadden voor een groot
deel betrekking op minder vet eten, in
plaats van minder verzadigd vet eten.

Het effect van de campagneactivitei-
ten is in een kwantitatief onderzoek
gemeten door de bekendheid van de
termen verzadigd en onverzadigd vet
te onderzoeken, evenals hun relatie
met de gezondheid. Maar liefst 95
procent van de Nederlanders weet
van het bestaan van gezonde en onge-
zonde vetten. Laagopgeleiden zijn
hier minder vaak van op de hoogte
(91%) dan midden- (97%) en hoog-
opgeleiden (95%). Op de vraag welke
soorten vet men kent, worden de ter-
men ‘verzadigd vet’ en ‘onverzadigd
vet’ aanzienlijk vaker spontaan
genoemd dan ‘plantaardig vet’ en
‘dierlijk vet’. Nederlanders die de tv-
spot hebben gezien, geven significant
vaker aan dat onverzadigd vet het
ongezonde vet is dan Nederlanders
die de spot niet hebben gezien. In
totaal weet 72 procent het verschil in
gezondheid tussen verzadigd en
onverzadigd vet te duiden. Ten
opzichte van de 28 procent die in
2004 deze relatie met gezondheid juist
wist te benoemen, is een behoorlijke
toename in bewustwording bereikt en
daarmee een belangrijke stap gezet op
weg naar het terugdringen van verza-
digd vet.

Task Force    Behalve op consumen-
ten richt het Verborgen Vetten-project
zich ook op de levensmiddelenindus-
trie. Het Voedingscentrum partici-
peert bijvoorbeeld in de Task Force,
die in 2003 werd opgericht als Task
Force Transvetzuren (inmiddels Task
Force Verantwoorde Vetzuursamen-
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Consument weet steeds beter wat

‘verkeerd’ en wat ‘oké’ vet is

Negen van de tien Nederlanders eet te veel verzadigd vet.

Het meeste hiervan zit verborgen in koekjes, snacks, cho-

colade, vlees en zuivel. Om consumenten bewuster te

maken van dit verborgen verzadigd vet, voert het

Voedingscentrum campagne. Met resultaat, zo blijkt uit

de evaluatie van de onlangs uitgezonden tv-spot.
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stelling) op initiatief van het product-
schap Margarine Vetten en Oliën
(MVO). Aangesloten deelnemers zijn,
behalve MVO, de koepels van de
aardappelverwerkende industrie
(VAVI), de snackindustrie (AKSV), de
margarinefabrikanten (BNMF), de
horeca (KHN) en de industriële bak-
kerijsector (VBZ). Bovendien zijn
sinds kort ook de koepel van de bak-

kerijgrondstoffenindustrie (NEBAFA)
en de ambachtelijke bakkerijsector
(NBOV) in de Task Force vertegen-
woordigd. In de Task Force vervult
het Voedingscentrum een stimuleren-
de en ondersteunende rol.

Dankzij het werk van de Task Force
is het gebruik van transvet in
Nederland verder teruggebracht. De
afgelopen jaren hebben veel sectoren,

zoals margarinefabrikanten, de aard-
appelverwerkende industrie en de
snacksector, voortvarend transvet uit
hun producten gehaald. Nederland
loopt daarmee voor in vergelijking
met bijvoorbeeld de Verenigde Staten,
waar momenteel ook initiatieven
worden genomen om transvetzuren
uit producten te weren.

Inmiddels heeft de Task Force zijn

De tv-spot moest consumenten bewust maken van het verschil tussen verzadigd en

onverzadigd vet.

Door de Vettest te doen kunnen consumenten nagaan of zij te veel verzadigd vet bin-

nen krijgen.

Minder verborgen vet in frites
Jaarprijs Voedingscentrum 2006 naar Aviko’s Fridéale
De Jaarprijs Voedingscentrum 2006 is gewonnen door Fridéale, een
nieuwe fritessoort van Aviko. Fridéale frites hebben een speciaal laag-
je waardoor ze 33 procent minder vet opnemen tijdens het frituren.
De frites bevatten daardoor aanzienlijk minder verzadigd vet en 30
procent minder calorieën dan gewone frites. Paul Rosenmöller, voor-
zitter van het Convenant Overgewicht, reikte de prijs uit. Tijdens de
uitreiking zei hij in eerste instantie even verbaasd te zijn over de
genomineerde producten voor de Jaarprijs, zoals frites, worst en fri-
tessaus. ‘Maar al snel begreep ik de keuze van de jury van het
Voedingscentrum’, zegt hij. ‘Ook in het Convenant Overgewicht willen
we brede lagen van de bevolking bereiken. Vooral de jeugd en de men-
sen in de lage inkomensgroepen hebben te kampen met overgewicht.
Door gezondere producten te maken binnen een productgroep die
massaal wordt afgenomen kunnen we gezondheidswinst boeken.’

Ook meldde hij dat de partners van het Convenant Overgewicht
intensiever gaan samenwerken met het Voedingscentrum. Sinds de
oprichting maakt het Voedingscentrum geen deel uit van de conve-
nantpartners. ‘Een krachtenbundeling is nodig om de trend van het

groeiende overgewicht bij volwassenen en kinderen te keren.’ De
directeur van het Voedingscentrum, Yvonne van Sluys, bevestigde dit.
‘Vanaf december zitten we bij de convenantpartners aan de vergader-
tafel.’ 

Middenweg
Het Voedingscentrum deelt voedingsmiddelen per productgroep in
drie categorieën in: ‘bij voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘bij uitzondering’.
Door de toegepaste technologie bevat Fridéale niet alleen minder vet,
maar ook minder verzadigd vet (9 gram per kilo in plaats van 33 gram
bij gewone in vloeibaar vet gebakken frites). Daardoor valt Aviko’s
Fridéale in de categorie ‘middenweg’ binnen de productgroep aardap-
pelen. De jury meldt blij te zijn met het feit dat er nu ook een ver-
standiger keuze gemaakt kan worden binnen het segment frites, mits
ze in vloeibaar vet worden gebakken. Zeker als het als onderdeel van
een hoofdmaaltijd gegeten wordt, hoeft een frietje nu geen onver-
standige keuze meer te zijn. De jury hoopt dat de gebruikte technolo-
gie de standaard wordt voor alle producenten van frites. 
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focus verlegd van transvet naar verza-
digd vet. In veel gevallen is het trans-
vet dat uit veel producten is verdwe-

nen, ingewisseld voor verzadigd vet.
Om verdere gezondheidswinst te boe-
ken, is de volgende stap om verzadigd
vet waar mogelijk te verruilen voor
onverzadigd vet. Dit verklaart ook
waarom de Task Force van naam is
veranderd en nu Task Force Verant-
woorde Vetzuursamenstelling heet.

Het bedrijfsleven loopt nog wel
tegen barrières op bij het verder ver-
beteren van de vetzuursamenstelling

door het verlagen van de hoeveelheid
verzadigd vet. Onverzadigd vet is
zachter dan verzadigd vet, oxideert
sneller en geeft producten dus een
kortere houdbaarheid. Dankzij nieu-
we ontwikkelingen in grondstoffen en
technologieën in de oliën- en vetten-
sector is op dit vlak echter steeds
meer mogelijk. Voorbeelden hiervan
zijn oliën en vetten met een hoog
oliezuurgehalte, zoals ‘high oliec’ zon-
nebloemolie, of technologieën als
fractioneren en omesteren.

Onderzoeken van bijvoorbeeld
koekjes (4), croissants (5) en chips (6)
bevestigen dat verbeteringen wel
degelijk mogelijk zijn. Binnen deze
productgroepen zijn namelijk aardig
wat verschillen in vetzuursamenstel-
ling. Dat betekent een nieuwe uitda-
ging voor het bedrijfsleven om zijn
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid te nemen en te werken aan een

laag transvetgehalte én verzadigd vet-
gehalte in producten. Het is immers
in eerste instantie de fabrikant die 
de soort vet kiest, en niet de 
consument.

Referenties
1. Zo eten jongvolwassenen in Nederland,

resultaten van de Voedselconsumptiepeiling

2003, ISBN 90-5177-04-2.

2. Wat weten consumenten van vetten?,

Voeding Nu 2004:5:22.

3. NEVO tabel, Nederlands

Voedingsstoffenbestand 2006, 

ISBN 90-5177-038-3.

4. Vetmeting koekjes, Consumentengids

2006;10:61.

5. Croissants nog vetter dan koekjes,

Gezondgids Consumentenbond, 2006;75:11.

6. Transvetzuurgehalte in chips verlaagd,

Voedsel Waren Autoriteit, maart 2006.

In veel gevallen transvet

ingewisseld voor 

verzadigd vet

De Vetwijzer
De Vetwijzer verscheen voor het eerst in mei 2005 (zie Voeding Nu nr.
7/8 2005). Inmiddels is de uitgave aan zijn vierde oplage toe. Het
totaal komt daarmee op ruim 500.000 stuks.

De Vetwijzer bestaat uit een bewaarkaart met een omslag. Op de
omslag, die de wijzer ‘verborgen’ houdt staan allerlei wetenswaardig-
heden over vet. Op de geplastificeerde bewaarkaart wordt op een dui-
delijke manier uitgelegd wat gezond en minder gezond vet is en wordt
het fenomeen verborgen vet uitgelegd. In de tabel op de achterzijde
staan per productgroep levensmiddelen die veel verzadigd vet bevat-
ten (rode kolom) versus producten die juist minder verzadigd vet
bevatten en dus een goed alternatief vormen (groene kolom).

In de laatste versie van de Vetwijzer zijn enkele aanpassingen
gedaan in de tabel. Als gevolg van veranderde waarden in de NEVO-
tabel 2006 (3) staan light chips nu aan de groene kant en is patat ver-
dwenen uit de rode kolom: het resultaat van verbeteringen in de vet-
zuursamenstelling.

Omwille van de overzichtelijkheid bevat de Vetwijzer alleen zogehe-
ten voorkeursproducten en uitzonderingsproducten. Producten die
volgens de criteria van het Voedingscentrum in de categorie ‘midden-
weg’ vallen, zoals gevulde koeken, zijn niet opgenomen. Deze criteria
zijn te vinden op www.voedingscentrum.nl, bij ‘voor professionals’,
sectie voedingsvoorlichters.

Pindakaas in de rode kolom?
In vetrijke producten die vooral onverzadigd vet bevatten, zit soms

ook veel verzadigd vet. Tenslotte is vet altijd een mengsel van verza-
digd en onverzadigd vet. Dat verklaart waarom een product als pin-

dakaas in de rode kolom van de Vetwijzer is opgenomen. Per 100 gram
bevat pindakaas namelijk ongeveer 10 gram verzadigd vet. Dat is
evenveel als in de meeste worstsoorten en daarmee valt pindakaas in
de categorie ‘uitzonderingsproducten’. Ook producten als mayonaise
en cashewnoten zijn om die reden opgenomen in de rode kolom.


