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Productontwikkeling
Thema: Kant-en-klaar

In maart heeft de Consumentbond de re-
sultaten gepubliceerd van een onderzoek
naar de kwaliteit van 25 stoommaaltijden
- koelvers en diepvries - afkomstig van
diverse supermarkten. Geen daarvan bleek
te voldoen aan de richtlijnen van het Voe-
dingscentrum. Volgens die richtlijnen
bevat het hoofdgerecht van een warme
maaltijd bij voorkeur minimaal 150 g

groente, een hoeveelheid energie tussen
de 450 en 750 kcal, minimaal 1,7 g vezels
per 100 kcal en maximaal 16 energie% ver-
zadigd vet (zie kader). De Consumenten-
bond constateerde een tekort aan groente
(14 x), voedingsvezel (11 x) en energie (16 x)
en een overschot aan zout (20 x) en verza-
digd vet (9 x).

Analyse en etiket
De bevindingen van de Consumenten-
bond komen overeen met de resultaten

van een onderzoek onder 168 kant-en-
klaarmaaltijden van de VWA uit 2006. De
werkwijze was wel verschillend: de Con-
sumentenbond heeft de maaltijden ge-
analyseerd, terwijl de VWA de voedings-
waarde-informatie op de etiketten heeft
beoordeeld. Van de 95 maaltijden met
voldoende informatie voldeden er twee
aan de richtlijnen van het Voedingscen-
trum. Bij pizza’s, een categorie die de
Consumentenbond niet heeft getest, zijn
constateerde de VWA een teveel aan
energie.

Stimulans
Het onderzoek van de Consumenten-
bond had tot doel simpelweg te kijken of
de kant-en-klaarmaaltijden voldeden aan
de richtlijnen voor een warme maaltijd
van het Voedingscentrum. ”Mensen eten
steeds meer kant-en-klaar en denken dat
ze een volwaardige maaltijd consume-
ren”, zegt Ewald van Kouwen, woord-
voerder bij de Consumentenbond, “in de
praktijk blijkt dat niet altijd het geval.”
De testresultaten van de Consumenten-
bond resulteerden in een beweging van

de markt. “Dat is wat we graag willen
bereiken”, aldus Van Kouwen. “Verschil-
lende producenten hebben contact opge-
nomen. Zij zien hopelijk in de testresulta-
ten een stimulans om de samenstelling
van hun maaltijden nog verder te verbe-
teren. Consumenten die gezond willen
eten, weten nu dat ze bij kant-en-klaar-
maaltijden bijvoorbeeld een salade moe-
ten eten of dat ze de volgende dag de
hoeveelheid groente en vezels moeten
compenseren.”

Verschil
Een van de grote spelers op de markt
voor kant-en-klaarmaaltijden is Albert
Heijn. Het aanbod van deze retailer vari-

– Zorg op ten minste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van
de week voor minstens een half uur matig inspannende
lichamelijke activiteit, bijvoorbeeld stevig lopen, fietsen of
tuinieren.

– Gebruik dagelijks 150-200 g groente en 200 g fruit.
– Gebruik een voeding met dagelijks 30-40 g vezel, afkom-

stig van groente, fruit en volkoren graanproducten.
– Gebruik per week twee porties vis (100-150 g), waarvan

ten minste een portie vette vis.
– Beperk het gebruik van verzadigde vetzuren tot minder

dan 10 en.% en van enkelvoudig trans-onverzadigde vet-

zuren tot minder dan 1 en%.
– Beperk het gebruik van voedingsmiddelen en dranken met

gemakkelijk vergistbare suikers en met een hoog gehalte
aan voedingszuren tot 7 maal per dag (inclusief hoofd-
maaltijden).

– Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 g per
dag.

– Indien men alcoholische drank gebruikt, beperk dit dan tot
twee standaardglazen (mannen) of een standaardglas
(vrouwen) per dag. 

Richtlijnen Voedingscentrum
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De variatie in kant-en-klaarmaaltijden is groot, evenals
de mate waarin ze voldoen aan de maaltijdrichtlijnen van
het Voedignscentrum.

‘Fabrikanten kunnen nog een
slag maken’

Hoe gezond is
kant-en-klaar?
Smakelijke stoommaaltijden, Hollandse stamppotten, Oosterse

wokschotels, Italiaanse pastagerechten, Mexicaanse maaltijden.

De gehaaste consument die geen tijd of geen zin heeft om te

koken, wordt tegenwoordig in de supermarkt op zijn wenken

bediend. Makkelijker kan het niet. Maar hoe gezond is kant-en-

klaar volgens onderzoeken van de Consumentenbond en de VWA?
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eert van stoommaaltijden en wokscho-
tels met het Gezonde Keuze Klavertje
tot stamppotten met circa 25% groente.
Opvallend is het verschil in etikettering.
De stoommaaltijden en wokschotels zijn
voorzien van etiketten met het exacte
gehalte aan groente (150 g bij de stoom-
maaltijden, 300 g voor een tweeper-
soons wokschotel). Bij de stamppotten
moet de consument dat zelf uitrekenen
aan de hand van het percentage groente
en het totaalgewicht. De stoommaaltij-
den zijn bovendien voorzien van het
advies om er een salade bij te eten. “Wij
willen de consument een ruime keuze
bieden, ook in kant-en-klaar”, motiveert
Jan Christiaan Hellendoorn, In- en Exter-
ne Betrekkingen van Albert Heijn, de
verschillen.  “Voor de producten met het
Gezonde Keuze Klavertje hanteren we
een richtlijn van minimaal 150 g groente
per portie, of 115 g met de aanbeveling
om er salade bij te eten. Op de produc-
ten met het Gezonde Keuze Klavertje
vermelden we ook expliciet de hoeveel-
heid groente, voor andere producten is
dat niet ons beleid. Vanzelfsprekend
staat op de ingrediëntendeclaratie wel
het percentage groente, dat is ook wet-
telijk verplicht.

Variatie
Het Voedingscentrum signaleert een ver-
betering in de kwaliteit van kant-en-klare
maaltijden. “We zien gelukkig steeds
meer groente, maar nog niet in alle maal-
tijden”, zegt Patricia Schutte, woordvoer-
der bij het Voedingscentrum. “Fabrikan-
ten kunnen nog een slag maken, ook in
het verlagen van de hoeveelheden zout
en verzadigd vet. Het gehalte aan vezels
is een ander verbeterpunt. Maaltijden
met witte rijst of witte pasta hebben,
vooral in combinatie met weinig groente,
een laag gehalte aan vezels. Ze zijn daar-
door minder gezond en geven daardoor

een laag verzadigingsgevoel.”
Een gezonde keuze maken is zeker mo-
gelijk met kant-en-klaar, aldus de voe-
dingskundige. “Bijvoorbeeld met een
stoommaaltijd en een kant-en-klare sala-
de erbij. Belangrijk blijft de variatie, net
als bij gewoon koken.”

Rekenen
Behalve de samenstelling van de maaltij-
den ziet het Voedingscentrum de infor-
matie aan de consument als punt van
aandacht. Ook de Consumentenbond is
deze mening toegedaan, al had de etiket-
tering geen doorslaggevende rol bij dit
onderzoek. De VWA constateerde dat het
in 73 van de 168 gevallen niet mogelijk
was om aan de hand van het etiket de
maaltijden te beoordelen op de criteria

van het Voedingscentrum. “Etiketten blij-
ven vaak zoekplaatjes”, aldus Schutte en
Van Kouwen. “De gehalten aan verzadigd
vet en groente zijn vaak niet vermeld, of
alleen zodanig dat de consument nog

moet gaan rekenen. Ook vind je zelden
de vermelding dat de maaltijd pas com-
pleet is met een toevoeging, zoals een
salade.”

Gezond?
Is kant-en-klaar nu gezond of niet? Met
een scherp oog voor de ingrediëntende-
claraties kan de kundige consument snel
en gezond eten. Maaltijdproducenten
kunnen de gezonde keus wel gemakkelij-
ker maken. Door een betere samenstel-
ling en klantvriendelijker informatie op
het etiket.

Annemarie Barbier-Schenk

‘Etiketten blijven vaak
zoekplaatjes’

Bij voorkeur Middenweg
Verzadigd vet Maximaal 16 energie% 17-23 energie%
Vezels Minimaal 1,7 g per 100kcal 1,3-1,7 g/100kcal
Groente  Minimaal 150 g Minimaal 115 g
Energie 450-750 kcal 450-750 kcal

Regels van het Voedingscentrum voor de warme maaltijd

De hoeveelheid groente in kant-en-klaarmaaltijden verschilt sterk.


