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Omslagartikel

Fabrikanten zijn bereid producten met minder vet en
minder suiker te maken ‘mits de marktvraag groot
genoeg is’. De industrie legt de keuze tussen ver-
wennen of verantwoord eten bij de consument.
Voedingscentrum en Consumentenbond vra-
gen om meer informatie en aanpassing van
reguliere producten.

Obesitas is een maatschappelijk probleem. De Nederlandse
overheid heeft overgewicht uitgeroepen tot speerpunt in de
kabinetsnota ‘Langer gezond leven’. De levensmiddelenindus-
trie gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de consu-
ment, maar ziet ook een rol weggelegd voor zichzelf – naast
overheid, consumentenorganisaties, gezondheidszorg, verze-
keraars en onderwijs. In de Gedragscode Overgewicht, gepre-

senteerd in april 2004, beveelt de VAI (nu FNLI) aan om in recla-
me gericht op kinderen geen idolen uit kinderprogramma’s te
gebruiken om voedingsmiddelen aan te prijzen. Verder zullen
op middelbare scholen geen volumegedreven acties plaatsvin-
den. Directeur Philip den Ouden van de FNLI noemt naast de
zelfregulering van reclame ook voorlichting en het aanbieden
van verantwoorde alternatieven een taak voor de industrie (VMT
2005, nr. 1/2, pp. 10-13). Met light-varianten en kleine porties
krijgt de consument meer keuzemogelijkheden.
Welke stappen heeft de industrie al genomen? Een belronde

langs fabrikanten van ‘verwenproducten’ maakt duidelijk dat zij
zich laten leiden door de wens van de consument. Volgens
maatschappelijke organisaties gaat de industrie nog niet ver
genoeg.

Light met smaak
“Als light-producten commercieel succesvol blijken, zullen
meer producten in een laagcalorische variant op de markt
komen”, stelt Bas van den Berg, commercieel directeur van
Mona, dat recent pudding en chocolademousse in de light-
variant lanceerde. Hij signaleert een groot verschil tussen de
light-producten van nu en die van tien jaar geleden. “We heb-
ben het suiker- en vetgehalte van de pudding en chocolade-
mousse gehalveerd en daarbij een goede smaak behouden. Dat
was technologisch gezien niet gemakkelijk. We pretenderen dat
de smaak gelijk is aan de smaak van de gewone pudding. Dat is
een groot verschil met de light-producten van tien jaar geleden.
Destijds was de consument nog bereid om concessies aan de
smaak te doen ten gunste van zijn gezondheid. Nu is het
behouden van de smaak een noodzaak voor elk nieuw light-
product.”
De light-desserts van Mona liggen sinds week 39 (2004) bij de

‘Light’ als wapen in st

In light-chocomousse van
Mona zijn suiker- en vetgehalte
gehalveerd met behoud van een goe-
de smaak. 

Overgewicht en obesitas
De grens tussen een normaal gewicht en overgewicht
ligt bij een BMI (Body Mass Index – gewicht in kg
gedeeld door het kwadraat van de lengte in m) van 25
voor mannen, 24 voor vrouwen. Obesitas, ernstig over-
gewicht, begint bij een Body Mass Index van 30. Bij obe-
sitas komt de gezondheid in gevaar. De kans op het ont-
staan van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of
bepaalde vormen van kanker neemt toe.
Overgewicht en obesitas zijn de laatste jaren van een
persoonlijk tot een maatschappelijk probleem gewor-
den. In Nederland kampt 46% van de bevolking met
overgewicht, bij 11% is sprake van obesitas. In de Ver-
enigde Staten, de bakermat van veel trends, is ongeveer
70% van de bevolking te zwaar en lijdt de helft van de
mensen aan obesitas.

‘Nu is het behouden van de smaak een
noodzaak voor elk nieuw light-product’
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grote retailers in het schap. De eerste verkoopresultaten van
vooral de puddingen duiden op een grote consumentenaccep-
tatie.
Van den Berg benadrukt het verschil tussen de diverse product-
lijnen van Campina Melkunie: “De kern van de Mona-producten
is lekker genieten. Bij de light-varianten gaan we dan ook uit
van lekker en kiezen we voor minder suiker en minder vet. De
lijn Optimel biedt basiszuivel in gezonde varianten en deze pro-
ducten bevatten dan ook helemaal geen vet, geen toegevoegde
suiker en wel extra vitamines.”

Klant van light-variant
Het is niet de bedoeling om ook de gewone producten van
Mona aan te passen. “Ze worden erg gewaardeerd. Bovendien
is een grote groep consumenten absoluut niet bezig met calo-
rieën. De klanten van de light-varianten zijn consumenten die
vaker pudding willen eten maar dat nu niet doen omdat ze den-
ken dat het ongezond is. En mensen die een zuiveltoetje eten in
plaats van chocolade of koekjes”, aldus Van den Berg. “Onze
toetjes zijn calorierijk binnen het zuivelschap, maar vergeleken
met andere verwenproducten vallen ze reuze mee.”
Ook Chris Verhoeven, quality assurance manager bij Verkade is
duidelijk over de waarden van zijn koekjes, biscuits en zoutjes:
“Bij de Verkade-producten gaat het in de eerste plaats om lek-
ker, bij Sultana vooral om verantwoord. Wij houden de ontwik-
kelingen goed in de gaten en kijken naar signalen van consu-
mentenorganisaties en voedingskundigen. Wij zijn zuinig op
onze consumenten. Het moederbedrijf van Verkade, United Bis-
cuits, heeft al gekozen voor het uitbannen van transvetzuren,
het verminderen van het zoutgehalte en het voorzichtig omgaan
met allergenen.” 
Sultana van Verkade staat bij consumenten bekend als gezond
tussendoortje. In Sultana zijn de transvetzuren nagenoeg uitge-
bannen. De biscuits hebben een laag vetgehalte (8,5 tot 11%)
en een laag zoutgehalte. Het suikergehalte varieert van 23% bij

de naturelvariant tot 33 tot 37% in volkoren en vruchtensma-
ken. Verhoeven: “Sultana doet het erg goed bij de consument.
Bij de productontwikkeling houden we vanzelfsprekend reke-
ning met gezondheidsaspecten. We zien nog geen aanleiding
om het suikergehalte te verlagen. Ook in de omringende landen
Groot-Brittannië, Frankrijk, Engeland en België is de drive hier-
voor onvoldoende. Het suikergehalte in de volkoren Sultana’s is
inderdaad hoger dan in de naturel. Maar consumenten kiezen
volkoren vanwege het hoge vezelgehalte en niet zozeer vanwe-
ge een bepaald suikergehalte.”

Onmisbare saus
Net als Mona hecht ook sausproducent Remia veel waarde aan
een goede smaak van haar light-producten. Marketing manager
Bert de Smit: “Onze gewone sauzen worden gewaardeerd van-
wege hun smaak. Dat geldt ook voor de light-varianten. We zijn
al een aantal jaren bezig te onderzoeken hoe we vetpercentages
kunnen reduceren in hoogwaardige sauzen. Dat is geen een-
voudige klus. Het nieuwe product Frites-Lijn bevat slechts vijf
procent vet (zonnebloemolie) en daarnaast vijf procent vezels.
We hebben de olie vervangen en dat is goed gelukt.”
Volgens De Smit vormen kopers van reguliere sauzen en light-
sauzen aparte segmenten: “Voor de groep consumenten met
aandacht voor hun gezondheid maar die hun saus niet willen
missen hebben we de light-sauzen. We verwachten wel groei in
deze markt, maar de normale sauzen blijven verreweg het
belangrijkst voor ons.”

Delen of bewaren
Masterfoods, producent van de gevulde chocoladerepen, veran-
dert vooralsnog niet de samenstelling maar wel de grootte van
haar producten. De kingsize Mars en de kingsize Snickers
komen dit voorjaar in Europa in twee delen op de markt. Lies-
beth van den Boogaard, external affairs manager: “De consu-
ment krijgt de keuze om de reep te delen of voor later te bewa-

trijd tegen obesitas

Nederland
– Overheid start FLASH!-campagne

voor meer bewegen
– Kabinet maakt overgewicht tot een

van de drie speerpunten in nota ‘Lan-
ger gezond leven’. 

– Sire start campagne overgewicht bij
kinderen: ‘Als je echt van je kind
houdt, zeg je vaker nee’

– VWS geeft startsubsidie aan Kennis-
centrum Overgewicht (VU)

België
– Minister wil voedselactieplan (logo

voor gezond voedsel, verbod fris-
drankautomaten op scholen, voe-
dingadvies door huisartsen)

Verenigd Koninkrijk
– De Food Standard Agency werkt aan

stoplichtensysteem voor voedings-
middelen

– Supermarktketen Sainsbury’s start
met stoplichtsysteem voor gehalten
aan suiker, vet, zout en verzadigd
vet op producten van eigen merk

– Brits ministerie pakt overgewicht bij
kinderen aan door op scholen

gezonde voedingsmiddelen aan te
bieden

Denemarken
– Overheid heeft plannen voor stop-

lichtsysteem op basis van hoeveel-
heden vet, suiker en zout

Zwitserland
– Supermarktketen Migros organi-

seert en financiert ‘club minu’, een
instelling voor kinderen en jongeren
met overgewicht en hun ouders

Maatregelen tegen overgewicht in Europa



ren. Dit
is in lijn met
de wens van de con-
sument.”
Wat de ingrediënten en
de samenstelling betreft,
laat Van den Boogaard
weten dat Masterfoods voort-
durend werkt aan verbetering
van de samenstelling en presenta-
tie van de producten. “We zullen dit
ook blijven doen. Wij richten ons op de
consument en testen onze producten uit-
gebreid voor ze op de markt komen. Wij
gaan extern communiceren over een nieuw
product op het moment dat het aangeboden kan
worden aan de consument.”

Frituurpan of oven
Aviko, leverancier van gefrituurde aardappelproducten, heeft
last van het imago van zijn producten. Martin Keijbets, head
research & development bij Aviko: “Frites worden gezien als
lekker maar ongezond. Steeds weer schat de consument het
vetpercentage hoger in dan het in werkelijkheid is. Frites bevat-
ten 11 tot 12% vet, de perceptie is dat dit 20% bedraagt.” 
Voor Aviko is het lastig dat de consument zelf verantwoordelijk
is voor de laatste bewerkingsstap, het nabakken. “De capaciteit
van veel frituurpannen is laag, te laag voor de grote hoeveelhe-
den frites die tegelijk worden gebakken. Gevolg is dat de tem-
peratuur zakt en dat de frites langer in de frituurpan blijven.
Dan nemen ze ook meer vet op. Het percentage kan dan stijgen
tot rond de 14%.”
Het percentage vet in gebakken frites is te verlagen tot 5 tot 6%
door ze in de oven te verhitten, maar Nederland is een echt fri-
tuurland. “Slechts twintig procent van de Nederlandse consu-
menten verhit de frites in de oven. In Duitsland, Scandinavië en
Groot-Brittannië ligt dit percentage veel hoger. Ovenfrites
bevatten ongeveer even veel vet als zuiveltoetjes en die vindt
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iedereen gezond”, aldus Keijbets. Aviko heeft de transvetzuren
uit haar assortiment gebannen. Sommige producten, bijvoor-
beeld kreukelfrites, Vlaamse frites en Boer’n frites worden voor-
gebakken in zonnebloemolie en Dolce frita’s in olijfolie. De
consument kan dus kiezen tussen verzadigde en onverzadigde

vetten.” Keijbets signaleert: “Vroeger ging het
bij frites alleen om genieten, nu

speelt ook hier gezondheid een
rol.”

Light kan misleiden
“We waarderen de ini-

tiatieven van de
industrie, maar
het op de markt

brengen van enke-
le light-producten

is absoluut
onvoldoen-
de”, stelt
Juliette Ool-
ders, pers-
voorlichter
van de Con-

sumenten-
bond. “Natuurlijk ligt

een gedeelte van de verant-
woordelijkheid voor het consump-

tiepatroon bij de consument, maar ook de industrie
draagt hieraan bij. Door productontwikkeling en reclame heb-
ben fabrikanten een vraag gecreëerd. Ze kunnen hun producten
ook verbeteren. Dan denk ik aan gezondere varianten en kleine-
re porties.” Daarnaast pleit Oolders voor duidelijke aanduidin-
gen op het etiket: een stoplichtsysteem waarin groen betekent
‘bij voorkeur consumeren’, oranje ‘met mate’ en rood ‘liever
niet’. “Zo’n systeem schept duidelijkheid. Van sommige pro-
ducten heeft de consument nu al een duidelijk beeld. Iedereen
weet wel dat een kroket minder gezond is. Bij tussendoortjes
als koeken en repen is dat minder eenduidig. Zo heeft cruesli
bijvoorbeeld een gezond imago, terwijl de suiker- en vetpercen-
tages hoog zijn.”
Declaratie van de portiegrootte en aanpassingen van vet- en
suikergehaltes van reguliere producten, dat vraagt Patricia
Schutte, voedingskundige bij het Voedingscentrum, van de
industrie. “Op de huismerken van Albert Heijn staan de calo-
rieën per portie, dat voorbeeld kunnen andere fabrikanten vol-
gen. Liefst zien we ook de vermelding van de gemiddelde aan-
bevolen hoeveelheid calorieën per dag, dit is voor mannen
2.500 kcal en voor vrouwen 2.000 kcal. Als service aan de consu-
ment.” Schutte relativeert het belang van light-producten. “De
term ‘light’ geeft aan dat een product tenminste een derde min-
der calorieën, suiker, vet of andere voedingsstof bevat dan het
vergelijkbare product. Dat is op zich positief, maar bij calorierij-
ke producten als roomijs is de term misleidend. Het product
blijft calorierijk. Productontwikkelaars kunnen ook meer ener-
gie steken in het aanpassen van gangbare producten. Een frac-
tie minder suiker of minder verzadigd vet, dat moet toch kun-
nen. Consumenten wennen ook aan iets minder zoet en iets
minder vet.”

Annemarie Barbier-Schenk
De consumentenbond pleit voor een aanduiding in de kleuren van
het stoplicht.

Bij voorkeur Middenweg Met mate

Aviko biedt kreukelfri-
tes aan die zijn voor-
gebakken in zonne-
bloemolie.


