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Hans Kraak

In Frankrijk is het een ‘hit’ en zijn er sinds 
de introductie al honderduizenden van 
verkocht, de nieuwe Tefal multicooker 
ActiFry. Het is een nieuw soort pan waarin 
tal van gerechten gemaakt kunnen worden, 
maar wat vooral opvalt is de mogelijkheid 
om een kilo verse frites te bakken met 
slechts 1 eetlepel olie (naar keuze), met 
een krokant resultaat. Tefal benadert de 
Nederlandse markt vanuit de ‘achterhoede’; 
na een eerste presentatie voor medici en 
paramedici, demonstreerde het bedrijf de 
multicooker tijdens de Libelle Zomerweek, 
waar het veel reacties van bezoekers kreeg. 
Per 1 september staat het apparaat voor 
consumenten pas in de winkel.

Jan Henk van der WiJk, marketing 
manager groupe SeB nederland (te-
fal, roWenta, krupS en lagoStina). 

‘Hoewel je er goed en gezond frites in kunt 
maken, willen we de ActiFry niet alleen 
als een nieuw soort friteuse op de markt 
brengen. Al zou je denken dat dat wel voor 
de hand ligt in een frituurland als Nederland. 
Met deze multicooker, het is geen traditio-
nele pan, zijn tal van gerechten te maken. 
In andere landen waar het apparaat al op de 
markt is, zijn speciale receptenboekjes in 
omloop, maar de recepturen daarin sluiten 
niet aan bij de Nederlandse voedingsgewoon-
ten. Hiervoor hebben we kok, recepten- en 
boekschrijver Mathijs Vrieze gevraagd nieuwe 
recepturen te maken voor onze markt. 
Natuurlijk is deze multicooker aantrekkelijk 
om frites in te bakken, omdat je een kilo 
verse aardappelen met minder dan ander-
halve centiliter gezonde olie kunt bereiden. 
De gebakken aardappels bevatten slechts 3 
procent vet. Je kunt ook diepgevroren frites 
erin doen, die bevatten iets meer vet, omdat 
ze voorgebakken zijn, maar frites van verse 
aardappelen zijn natuurlijk lekkerder. Veel 
mensen weten dat niet meer, hoe lekker de 
smaak is van verse frites, ze zijn gewend aan 
gemak, we willen graag dat met de ActiFry 
ook de aandacht voor lekker vers weer een 
beetje terugkomt.
Als het over de bereiding van lekker en 
gezond eten gaat, staan de voedingsmid-
delen en de ingrediënten steevast voorop. 
Er is veel minder aandacht voor de manier 
van bereiding, die ligt vaak traditioneel vast. 
Vanuit dat idee is ons bedrijf gaan zoeken 
naar een concept waarbij zoveel mogelijk vi-
tamines en mineralen bewaard blijven tijdens 
de bereiding, waarbij de smaak centraal staat. 
De werking van de multicooker en de effecten 
die ermee bereikt worden, zijn nauwgezet Jan Henk van der wiJk

nieuwe tefal multicooker ActiFry
Frites bakken met tot 50 procent minder vet

Frans kok 
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getest door onze afdeling research en ontwik-
keling in Frankrijk. Van origine zijn we een 
Frans bedrijf. In Nederland is het vaak ‘eten 
om te leven’, maar eigenlijk gaat het om 
‘leven om te genieten’, en lekker eten hoort 
daarbij. Maar lekker kan ook gezond zijn. 
We zouden het liefst zien dat diëtisten de Ac-
tiFry gaan voorschrijven. Hiervoor willen we 
deze beroepsgroep ook actief gaan informe-
ren en mee gaan samenwerken. Wellicht kun-
nen mensen met voedingsproblemen met de 
multicooker een gezonder voedingspatroon 
ontwikkelen.
We verwachten dat dit product op de Neder-
landse markt zal aanslaan. Per 1 september 
is het verkrijgbaar. Er lijkt op voorhand een 
grote interesse. Tijdens de Libelle Zomer-
week vulden maarliefst 1500 mensen vrijwillig 
een vragenformulier in over de kwaliteit 
van de frites die ze tijdens demonstraties 
uit de ActiFry kregen. Dat zijn veel reacties, 
die waren overwegend positief. We hebben 
ook gesproken met consumentenpanels. 
Ook zij vonden de kwaliteit van de gebakken 
producten goed, al was een punt dat ze de 
bereidingstijd voor frites aan de lange kant 
vonden. Vaak weten consumenten niet be-
wust dat ook een friteuse 10-15 minuten moet 
worden voorverwarmd. Met dit gegeven is 
de bereidingstijd van frites in de ActiFry niet 
lang te noemen. Aan de andere kant, je hoeft 
er niet naar om te kijken als de aardappels 

erin zitten. Ook vonden sommigen de prijs 
wat hoog, maar daar staat tegenover dat je, 
in vergelijking met een frituurpan, niet steeds 
olie hoeft te kopen. En je kunt er andere din-
gen mee koken. We zijn benieuwd of mensen 
voor deze gezonde methode gaan kiezen.’

franS kok, Hoogleraar, Hoofd afde-
ling Humane voeding, Wageningen 
univerSiteit.
‘Tefal heeft mij gevraagd of ik vanuit gezond-
heidsoogpunt naar deze multicooker wilde 
kijken. Hiervoor heb ik het product thuis 
getest. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen 
dat in de praktijk vooral mijn vrouw ermee 

Frites bakken met tot 50 procent minder vet

andrew Gaskell Haydee sarucco

Het gerecht in de ActiFry draait en bakt 
automatisch gaar door middel van 

heteluchtcirculatie en een unieke pendelarm

28_vnu07_l.indd   29 16-07-2008   17:04:44



Producten onder de loeP
  |

  v
o

e
d

in
g

 n
u

  |

30

|  
ju

li
/a

u
g

u
st

u
s 

20
08

  |
  n

u
m

m
e

r
 7

/8
  |

gewerkt heeft. De bakresultaten vonden wij 
positief. Hoewel het een afgesloten pan is, 
verspreidt deze toch de geuren die bij de 
bereiding van eten horen, ook dat is lekker. Ik 
zeg niet dat ik tevreden ben over deze cooker 
omdat Tefal mij gevraagd heeft, want  als ik 
het niet was had ik het ook gezegd. 
Ik wilde het apparaat graag testen, omdat ik 
het een interessant idee vind, en omdat wij 
koken leuk vinden. Het is bijzonder dat je zo 
weinig olie nodig hebt om een kilo frites te 
bakken, dat levert een aanzienlijke besparing 
van vetinname op wat kan bijdragen aan je 
gezondheid. Je krijgt minder energie binnen 
en beter vet. Daarbij kun je heel makkelijk 
variëren met verschillende soorten olies, bij-
voorbeeld bepaalde kruidenolie, dat scheelt 
ook weer in het zoutgebruik. En je kunt zo 
verschillende smaken bereiken, iets wat 
mensen met een conventionele friteuse niet 
zo makkelijk zullen doen.
Het is een interessante vraag of mensen hun 
voedingspatroon zullen aanpassen door zo’n 
nieuw apparaat.’

andreW gaSkell, cHef-kok van tHe 
grand Hotel, amSterdam.
‘Ik heb de Actifry getest voor een grotere groep 
gasten. Hoewel de bereidingstijd aan de lange 

kant is, daar moet je rekening mee houden, 
kun je er gastronomisch gezien mooie resul-
taten mee halen, die nog gezond zijn ook. Het 
is wel zo dat je in de bereidingstijd iets anders 

kunt gaan doen, want je hoeft er niet meer 
naar om te kijken tot het klaar is.’

Haydee Sarucco, zelfStandig diëtiSt 
en voedingSdeSkundige, Haarlem.
‘Voor ik dit apparaat zou gaan voorschrijven, 
zou ik het wel eerst willen testen, zodat ik 
weet waar de mogelijke knelpunten zitten. 
Ik zou het denk ik alleen voorschrijven aan 
mensen die echt gemotiveerd zijn om gezon-
der te eten en wat aan hun gewicht te doen. 
Als ze de ActiFry in plaats van een friteuse 
gebruiken, kunnen ze hierdoor minder vet in-
nemen. Daarbij moet je ze dan wel duidelijk 
maken dat ze goed moeten blijven letten op 
verborgen vetten elders. Ze mogen niet het 
idee krijgen dat ze niet meer op andere vette 
zaken hoeven letten.’
‘Ik denk op het eerste gezicht dat het een ap-
paraat is waarin je makkelijk gerechten kunt 
bereiden, ook eenpansgerechten. De cooker 
bevat een anti-aanbaklaag, je hebt weinig 
omkijken tijdens de bereiding. Ook lijkt het 
me een geschikt apparaat om gerechten met 
tofoe in klaar te maken, die een klein beetje 
olie nodig hebben.’

de productontwik-

kelaars van seB HeB-

Ben lanG Gewerkt 

aan Het concept van 

actiFry. Het systeem 

waarBiJ HetelucHt 

door voedsel wordt 

Gevoerd, is Gepaten-

teerd.
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