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Pasta, voor veel Nederlanders 

favoriete maaltijd

Waarom eten mensen pasta? Het 
merendeel van de Nederlanders (78 
procent), die hiervoor werden onder-
vraagd in een steekproef van TNS 
NIPO voor het Grand’Italia-pasta 
onderzoek, doet dat omdat het lekker 
is. Ongeveer 50 procent van de ruim 
duizend ondervraagden gaf ook aan 
dat het snel te maken is of eenvoudig 
te bereiden. 20 procent eet het ook 
vanwege de gezondheid en 5 procent 
van de Nederlanders zegt geen pasta te 
eten. Zeven op de tien respondenten 
(71 procent) geeft aan dat pasta tot 
hun favoriete maaltijd behoort. Het 
percentage is het hoogst bij 25-34-

jarigen (80 procent) en het laagst bij 
mensen ouder dan 55 jaar (57 pro-
cent). 

Tot de meest populaire pastasoorten 
horen macaroni (38 procent) en spag-
hetti (29 procent). Tortelline, farfalle 
en mie zijn met 1 procent de minst 
gegeten pastasoorten. Als gevraagd 
wordt naar de ingrediënten die door 
de pasta worden gebruikt, dan blijkt 
de rode tomatensaus favoriet (79 
procent), gevolgd door bereidingen 
met gehakt (72 procent), ui/prei (64 
procent), geraspte kaas (59 procent), 
champignons (56 procent), paprika 
(49 procent) en verse tomaten (34 

procent). Opvallend weinig genoemd 
worden room (9 procent) en verse 
groenten (2 procent). 

Ongeveer vier op de tien Nederlan-
ders kookt de pasta al dente en bij het 
proeven of de pasta gaar is, heeft een 
even groot aantal zijn of haar tong 
wel eens verbrand. Goed blazen dus, 
of volgens Italiaanse traditie de pasta 
tegen de muur gooien. Als deze blijft 
plakken, is de pasta al dente. Geldt 
alleen voor sliertpasta, andere vormen 
blijven niet plakken. 

Bron: Grand’Italia Pasta-onderzoek, TNS NIPO, 

maart 2007.

Hoe vaak kookt u pasta (in %)?

Eén keer per week

NooitTwee tot drie keer
per week

Minder dan één 
keer per week

Vier keer per week 
of vaker

Ik gooi de pasta
tegen de muur

Ik prik er met
een vork in

Ik controleer het
niet/op de gok

Ik zet een
kookwekker

Anders
Ik controleer op
het oog

Ik proef ervan

Manieren om te controleren of de 
pasta gaar genoeg is (in %)
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