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Ingrediënt & Product

Mars werkt al langer aan verbetering van 
de voedingskundige karakteristieken 
van de producten. Gestart werd in 2000 
met de reductie van het gehalte trans-
vetzuren. Vanaf 2008 is de overgang op 
natuurlijke kleur- en smaakstoffen en 
conserveermiddelen ingezet. Ook is de 
dagelijkse Voedingsrichtlijn op de ver-
pakkingen opgenomen. Verder is er nu 
een variëteit aan portiegroottes om de 
consument keuze te bieden: van minia-
tuur (8 gram) tot singles (51 gram).
 
Reductie
Per 100 gram product bevat de Mars-
reep nu 8,2 gram verzadigde vetten. 
Dat was 10,2 gram, een reductie dus 
van bijna 20%. In de tabel zijn voor drie 
Mars-producten de cijfers per standaard 
reep opgenomen. Daarbij is door Mars 
ook de vergelijking gemaakt met het 
gemiddelde product van de top 25 van 
chocoladeproducenten in Nederland. In 
die vergelijking bevat een Mars-reep 40% 
minder verzadigde vetten, Snickers 35% 
en Milky Way 45%.

Zonnebloemolie
Mars bereikte de reductie in verzadigd vet 
door de palmvetten in de vulling van de 
chocoladeproducten te vervangen door 
zonnebloemolie. R&D-manager Erik-Jan 
Ransdorp vertelt dat daar technologisch 
een grote uitdaging lag omdat vet een 
belangrijke functie heeft in chocolade 
als het gaat om textuur, mondgevoel en 
smaak. “Uitgangspunt was de karakte-
ristieke smaak van het chocoladeproduct 
onveranderd te houden. In de afgelopen 
twee jaar werden dan ook 350 smaakpa-

neltests uitgevoerd”, aldus Ransdorp.
In totaal besteedde Mars gedurende het 
vijf jaar lopende onderzoek 40.000 R&D-
uren aan de innovatie. Daarmee ging 
een investering van 10 miljoen dollar 
gepaard, inclusief de procesaanpassin-
gen die nodig waren om vloeibare zonne-
bloemolie te kunnen verwerken.

Restricties
Een verdere reductie van het gehalte 
(verzadigde) vetten was volgens de R&D-
manager mogelijk geweest. Daar loopt 
Mars echter tegen de restricties aan van 
de Europese wetgeving. “Wij zijn in staat 
om chocolade met een lager vetgehalte 
goed te laten smaken. Maar dan mag het 
geen chocolade meer heten en wij maken 
chocoladeproducten.”

100% Feel Good
De voedingskundige activiteiten van 
Mars zijn onderdeel van het 100% Feel 
Good-programma. Daarin is ook aan-
dacht voor duurzaamheidsactiviteiten. 
“We willen de gehele keten duurzaam 
verbeteren. We richten ons op de consu-
ment maar ook op de andere schakels: 

grondstoffen, productie en distributie”, 
vertelt algemeen directeur Mars Neder-
land Timo Hoogeboom.
Uiterlijk 2020 wil Mars voor alle produc-
ten over zijn op duurzame cacao. Andere 
chocoladeproducenten zetten die stap nu 
al. Hoogeboom hierover: “Wij produce-
ren jaarlijks zo’n 70.000 ton chocolade. 
Dan is het geen kwestie van de beschik-
bare duurzame cacao opkopen. De keten 
telt vele kleine boeren en overgaan op 
duurzame productie heeft tijd nodig.”
Onderdeel van de duurzaamheidsstrate-
gie zijn de productiefaciliteiten in Veghel. 
De fabriek moet in één generatie CO2-
neutraal zijn. In de afgelopen jaren is het 
energieverbruik met 10% teruggebracht 
en het gasverbruik is 7% verminderd. 
97% van het afval wordt gerecycled.
In het distributietraject participeert Mars 
in Green Order met als doelstelling 35% 
vermindering van de CO2-uitstoot in twee 
jaar.
Op de verpakkingen van de Mars-reep 
is voortaan het 100% Feel Good-logo te 
zien.

Mars heeft het percentage 

verzadigde vetten in de 

chocoladeproducten 

teruggebracht door harde 

vetten (gedeeltelijk) 

te vervangen door 

zonnebloemolie. Smaak en 

kwaliteit zijn onveranderd, 

aldus de zoetwarenproducent. 

De innovatie is onderdeel 

van het ‘100% Feel Good’-

programma.

Minder verzadigde 
vetten in Mars

Carina Grijspaardt-Vink

Tabel Verzadigde vetten in Mars chocoladeproducten

Cijfers per standaard reep Oude hoeveelheid 
verzadigde vetten

Nieuwe hoeveel-
heid verzadigde 
vetten

Reductie verzadigd 
vet vergeleken 
met gemiddelde 
percentage top 25 
chocolademerken

Mars (51 gram) 5,9 gram 4,8 gram 40%

Snickers (57 gram) 6,6 gram 5,5 gram 35%

Milky Way (22 gram) 2,4 gram 2,0 gram 45%
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