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Marktactueel

Stelling: ‘De bakkerijsector laat zich door 
Unilever met hun Blue Band brood en nu 
Becel brood de kaas van het brood eten’

a)  De bakkerijsector heeft 
onvoldoende slagkracht, 
innovatief vermogen en 
geld om dergelijke concep-
ten zelf te ontwikkelen en 
in de markt te zetten.

b)  Oneens. De bakkerijsector is 
hard bezig om het zoutge-
halte van brood geleidelijk te verlagen, maar heeft ervoor 
gekozen dat de consument daar niets van mag merken.

c)  Voedingsmiddelen moeten niet te veel in de medische hoek 
worden geprofileerd, maar vooral geassocieerd blijven met 
vers en lekker.

d)  Anders, namelijk …

Irene Muller-Schoof, voedingsconsulent en bezorgde ouder is 
resoluut: de sector is niet innovatief genoeg.  
“Ik weet niet wat het budget voor ontwikkeling is, maar de 
sector is weinig innovatief geweest op het gebied van gezond-
heid. Ze laat zich niet alleen het kaas van het brood eten door 
Unilever (en Zonnatura), maar binnenkort keert de consument 
zich in Nederland van brood af, omdat brood stijf staat van 
meer ellende dan veel zout. De consument wordt steeds meer 
voor de gek gehouden met chemische toevoegingen en kleur-
stoffen om het brood gezond te doen lijken, zoals donker 
kleuren met mout.”

Marcel van Beusekom van de Consumentenbond kiest voor 
antwoord b.
“De bakkerijsector werkt momenteel aan een geleidelijke 
verlaging van het zoutgehalte in het broodassortiment. Die 
geleidelijke weg is belangrijk, want dan zal de consument er 
qua smaak niks van merken. Wat Unilever doet, is bepaalde 
producten als extra gezond presenteren. Daar is niets mis mee, 
maar het zal de niet de gehele bevolking helpen want niet 
iedereen vindt het brood van Becel lekker en niet iedereen 
kan of wil er extra voor betalen. Unilever voegt kalium aan het 
brood toe, dit ter vervanging van natrium. De bakkerijsector 
heeft er juist voor gekozen om eerst zonder natriumvervangers 
te werken. Dat is een goed streven, want je kunt niet eindeloos 
natrium door kalium vervangen.” 

Marianne Geleijnse, zoutdeskundige van Wageningen Univer-
siteit juicht de komst van Becel-brood toe.
“Ik vind het niet verkeerd als verschillende sectoren met elkaar 
de strijd aangaan om het zout in voedingsmiddelen naar bene-
den te krijgen. Daarmee houden ze elkaar scherp. Gelukkig is 
Becel brood een volkorenproduct, want het is belangrijk dat 
we de zoutreductie bezien vanuit de totale voeding. Unilever 
heeft kalium toegevoegd aan het brood, wat deels het ver-
lies aan zoute smaak compenseert. Ik vind dat niet alleen de 
zoutconsumptie, maar ook de zoutvoorkeur van de consument 
omlaag moet. Daarom hoop ik dat Unilever het gebruik van 
kalium als een tijdelijke maatregel ziet. De consument moet 
leren wennen aan een minder zoute smaak, anders kan bak-
ker op de hoek zijn brood met een lager natriumgehalte straks 
niet slijten.”

Twee grote industriële bakkerijen geven geen commentaar op 
de stelling. Ook de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij 
(NVB) kwam niet met een reactie. 

Stelling

Sluiting Honig-fabriek 
wekt woede FNV
FNV Bondgenoten is woedend over de aangekondigde sluiting van de 
Honig-fabriek in Nijmegen in 2012. Heinz begrijpt de teleurstelling 
van de bond, maar benadrukt dat er nog drie jaar de tijd is om de 241 
medewerkers naar ander werk te begeleiden.
De Amerikaanse multinational wil het fabrieksterrein verkopen aan de 
gemeente Nijmegen die van plan is hier woningen te bouwen. De FNV 
voelt zich beetgenomen. Er is de werknemers altijd voorgehouden dat 
Honig zou verhuizen naar een fabriek in de omgeving, aldus de bond. 
Het herbouwen van de fabriek op een andere locatie vindt Heinz geen 
optie. De reden voor Heinz’ plannen om de deuren van de Nijmeegse 
fabriek te sluiten is om de concurrentiepositie te versterken en schaal-
voordelen te creëren, legt woordvoerder Peter Boterman uit. 
De multinational benadrukt dat het hier gaat om een voorgenomen 
sluiting. Het definitieve besluit verwacht de onderneming in de 
komende maanden als de ondernemingsraad met een advies naar 
buiten komt.
Heinz ontwikkelde een werk-naar-werkplan om werknemers moge-
lijk naar een andere baan te begeleiden. In de komende maanden 
zal Heinz samen met de gemeente Nijmegen hiertoe een speciaal 
mobiliteitscentrum inrichten. Het volgen van opleidingen voor 
omscholing is hier ook mogelijk. Over de precieze invulling van het 
werk-naar-werkplan is Heinz nog volop in overleg met onder meer de 
vakbonden.
Er zijn verschillende opties om nieuw werk te vinden voor de getroffen 
medewerkers. “Zowel binnen Heinz als buiten Heinz, bijvoorbeeld bij 
de strategische partners (bedrijven waar Heinz nauw mee samenwerkt 
red.)”, vertelt Boterman. 
De productie van Brinta gaat van Nijmegen naar een van de andere 
Nederlandse Heinz-fabrieken in Elst of Utrecht. Het maken van soe-
pen en mixen verplaatst Heinz naar elders. “Dit kan bijvoorbeeld bij 
een van onze strategische partners zijn”, aldus Boterman.
• www.fnvbondgenoten.nl

Becel-brood
Unilever brengt een brood 
op de markt met 40% minder 
zout. Het brood heet ‘Becel 
meergranen volkoren’. In het 
Becel-brood zit nog steeds 
zout, want dat is nodig voor de 
deegontwikkeling, maar wel 
minder dan in een normaal 
brood, laat een woordvoerster 
van Unilever weten. Verder zit-
ten er granen, zaden en pitten 
in die zorgen voor smaak. Een 
klein gedeelte van het natri-
umchloride is vervangen door 
kaliumchloride. Unilever wil de 
hoeveelheid zout in haar gehele 
productenportfolio verlagen. 
De bedoeling is dat in 2010 een 
dagelijkse inname van � gram 
per persoon mogelijk is.
• www.unilever.nl

Voedselveiligheid.com
De Amerikaanse overheid heeft 
een website geopend waar al 
haar nieuws op het gebied van 
voedselveiligheid is gecentra-
liseerd. Vooral consumenten 
kunnen op www.foodsafety.gov 
op een makkelijke en overzich-
telijke manier snel het laatste 
nieuws en recalls vinden. Alle 
ministeries en overheidsor-
ganisaties die betrokken zijn 
bij voedselveiligheid leveren 
informatie voor de website, 
waaronder tips hoe consumen-
ten en bedrijven hun voedsel 
veilig kunnen bereiden en actu-
ele informatie over recalls en 
nieuwe wetgeving.
• www.foodsafety.gov


