
Kwaliteit heeft u 
zelf in de hand 
Zet met de praktijkgerichte trainingen van Bureau voor Kwaliteitszorg de 
volgende stap in kwaliteit. Trainingen op maat, voor elk niveau binnen de 
levensmiddelenindustrie. Op locatie, in-company of via E-learning. 
Ga naar onze website voor ons volledige trainingsaanbod. 
www.bureauvoorkwaliteitszorg.nl/trainingen

HACCP voor kwaliteitscoordinatoren 13/10
Interne audit 4/11 & 11/11
BRC en IFS 10/11
Etikettering 24/11
Verandermanagement 8/12
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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: Fabrikanten doen veel te weinig om 
het zoutgehalte in voedingsmiddelen te ver-
lagen.

a. Eens. De voedingsmiddelenindustrie doet inderdaad niet 
genoeg om het zoutgehalte in producten substantieel te 
laten dalen.

b. Oneens. De voedingsmiddelenindustrie doet genoeg.
c. De voedingsmiddelenindustrie kan het zoutgehalte niet 

te drastisch verlagen vanwege consumentenvoorkeuren 
en de functionaliteiten van producten.

Marianne Geleijnse, zoutdeskundige aan Wageningen  
Universiteit, kiest antwoord a.
“We zijn vier jaar verder sinds de oprichting van de FNLI 
Taskforce Zout en er is nauwelijks iets veranderd aan het 
zoutgehalte van bewerkte voedingsmiddelen. Slechts enkele 
industrieën nemen de gezondheid van de Nederlander seri-
eus en steken geld en tijd in het terugdringen van het zout 
in hun producten. De meeste fabrikanten lappen echter het 
advies van autoriteiten aan hun laars. Uit onderzoek van de 
Consumentenbond blijkt dat voedingsmiddelen binnen een-
zelfde categorie enorm variëren in zoutgehalte. Het overtol-
lig zout in deze producten heeft niets te maken met een 
betere smaak of houdbaarheid. Nederland loopt voorop als 
het gaat om technologische kennis rond levensmiddelen. 
Waarom zijn er jaren nodig om dat overtollige zout eruit te 
halen?”

Woordvoerster Dagna Hoogkamer van Albert Heijn kiest b.
“AH werkt hard aan het gezonder maken van de Eigen 
Merk-producten. Als eerste supermarkt zijn we in 2008 
begonnen met het vermelden van de hoeveelheid toege-
voegd zout op de huismerkartikelen. Ook voegden we extra 
groenten toe aan de voorverpakte maaltijden en verlaagden 
we het toegevoegde zout in brood in 2008 met 5% en in 
2009 nogmaals met 5%. Dit jaar willen we het zoutgehalte in 
brood met nog eens 12,5% verlagen. Momenteel wordt hard 
gewerkt aan het verlagen van het zoutgehalte met gemid-
deld 25% in borrelnoten. Alle nieuwe oogst groenteconser-
ven voldoen aan het zoutcriterium van de groep bewerkte 
groente van het voedselkeuzelogo. Deze producten liggen 
halverwege 2012 in de schappen.”

De helft van de internetstemmers kiest voor a, de andere 
helft voor c.

Consumentenbond roept op 
om minder zout te eten
Jaarlijks sterven in 
Nederland ongeveer 
2.500 mensen aan 
hart- en vaatziekten 
door het eten van 
teveel zout. Het 
gemiddelde zoutge-
halte in voeding is 
de laatste jaren niet 
of nauwelijks 
gedaald, blijkt uit 
het derde grote 
zoutonderzoek van 
de Consumenten-
bond. De bond vindt dat de overheid en industrie hier te weinig aan 
doen. Daarom roept ze consumenten op om acties te steunen tegen 
smakeloos zoutgebruik van fabrikanten. De campagne die de Con-
sumentenbond hiervoor in het leven heeft geroepen heet ‘Opzou-
ten!’. Uit de onderzoeken van de Consumentenbond uit 2007, 2009 
en 2011 blijkt dat de hoeveelheid zout in de meeste levensmiddelen 
nauwelijks daalt. Brood vormt hierop een positieve uitzondering, 
het zoutgehalte hierin daalde de afgelopen jaren juist wel. Tussen 
de geteste producten zijn grote verschillen te zien. De hoeveelheid 
zout in de Borrelmix van Albert Heijn steeg sinds het vorige onder-
zoek met 35% en is daarmee de grootste stijger uit het onderzoek. 
De borrelnootjes van Duyvis laten de grootste daling in het zoutge-
halte zien: 39%. “Als alle fabrikanten tegelijkertijd, in kleine stapjes 
de hoeveelheid zout terugbrengen heeft dit geen negatief effect op 
de smaakbeleving en kan iedereen gewoon genieten van zijn eten”, 
zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée. “Helaas hebben 
onze oproepen tot nu toe weinig effect gehad. De levensmiddelen-
industrie komt zijn beloftes niet na om de hoeveelheid zout te ver-
lagen en de minister van Volksgezondheid grijpt niet in. Daarom 
roepen we consumenten op samen met ons te eisen dat hier een 
einde aan moet komen”, aldus Combée. 

www.consumentenbond.nl QQ


