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Product en ontwikkeling
Thema: Vetten

Vleeswaren verrijkt met omega-3-vetzuren en minder verzadigde

vetten. Vleeswarenfabriek Meester Stegeman zette vorig jaar het

ontwikkelingstraject in dat in november tot de marktintroductie

van de nieuwe productlijn Megafit leidde. Het waarom en hoe. 

“De consumentenvraag naar gezonde
producten stijgt. Traditionele vleeswaren
sluiten daar steeds minder bij aan. Om te

voorkomen dat dit in de toekomst nega-
tieve gevolgen kan hebben voor de con-
sumentenacceptatie en verkoop, zochten
we naar een alternatief. Megafit is hier-

van het resultaat.” Aan het woord is An-
ton Witte (HR- en P&O-directeur bij
Meester Stegeman. De Deventer vleeswa-
renproducent ontwikkelde vleeswaren
verrijkt met omega-3-vetzuren en een
verlaagd gehalte aan verzadigde vetten.
Bovendien zijn minerale zouten toege-
voegd in plaats van regulier keukenzout.
De productlijn onder de merknaam Meg-
afit omvat inmiddels gegrild gehakt, Fij-
ne cervelaat, slagers achterham, gekook-
te Gelderse worst en kipfilet. 

Vetten
Begin 2005 bracht Meester Stegeman al
een ‘gezonde’ serie vleeswaren op de
markt. Dit gebeurde in samenwerking
met Weight Watchers. “De ontwikkeling
van innovatieve vleeswaren was dus niet
nieuw”, gaat Witte verder. “De Weight
Watchers productlijn is laagcalorisch
doordat de producten minder vet bevat-
ten. Met Megafit wilden wij nog een stap
verder gaan.”
Stegeman richtte zich nu op de soort vet-
ten in de vleeswaren. Daarbij wordt de
ontwikkeling allereerst gericht op ome-
ga-3-vetzuren. De dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid omega-3-visolievetzuren is
volgens de richtlijnen Goede Voeding
200 mg per dag. De Nederlandse consu-
ment haalt deze aanbeveling niet en con-
sumeert gemiddeld slechts ongeveer de

Megafit: vleeswaren met gezo

Voor de productie van Megafit vleeswaren heeft Meester Stegeman het productieproces weliswaar aangepast, maar er hoefde geen geheel
nieuw procédé te worden ontwikkeld. 
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Per boterham bevat Megafit
gemiddeld 12,5% van de Aanbevolen

Dagelijkse Inname
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helft. De Gezondheidsraad en het Voe-
dingscentrum adviseren de consument
daarom twee keer per week vette vis op
het menu te zetten. 
Witte: “Het blijkt dat consumenten dit
niet doen. Wij zochten naar een alternatief
en kwamen zo op vleeswaren verrijkt met
de omega-3-visvetzuren EPA/DHA/ DPA.
Dagelijks twee boterhammen met Megafit
vleeswaren beleggen, levert de consument
tot 50 mg EPA/DHA/DPA. Daarmee wordt
het tekort op de dagelijks aanbevolen
hoeveelheid gedeeltelijk goedgemaakt.”
Per boterham bevat Megafit gemiddeld
12,5% van de Aanbevolen Dagelijkse Inna-
me. Aangezien de Nederlander gemiddeld
100 mg visolie eet, voegen dagelijks twee
met Megafit vleeswaren belegde boter-
hammen 50 mg (25%)  toe aan de inname
van omega-3-visolievetzuren.

Toevoeging
De visvetzuren worden tijdens het produc-
tieproces toegevoegd. Meester Stegeman
heeft overwogen om de vleeswaren te
bereiden van vlees van varkens die met
omega 3 verrrijkt veevoeder zijn gevoerd.
De claims ‘minder verzadigde vetten’ en
‘met weinig verzadigde vetten’ zouden dan
echter niet passen binnen de adviezen van
het Voedingscentrum en de Ge-
zondheidsraad Het omega-3-gehalte in
het vleeswaar zou dan namelijk te laag
zijn. Visolie hoopt zich namelijk, logischer-
wijs, op in de (veelal verzadigde) vetrand ,
terwijl Meester Stegeman het gehalte aan
verzadigd vet juist wilde reduceren. 
“Het toevoegen van deze vetzuren kun je
natuurlijk niet onbeperkt doen, zonder

aan smaak in te boeten. Wij zijn erin ge-
slaagd met een goed sensorisch resul-
taat”, aldus Anne Loeke van Erven,
brandmanager Innovatieteam bij Stege-
man. “Onze ingrediëntenleverancier
heeft de vetzuren uit vislevers gewonnen
en in de juiste verhouding EPA/DHA/DPA
gemicro-encapsuleerd. Door deze micro-
encapsulatie valt de (vis)smaak geheel
weg en vindt er geen oxidatie plaats.”
Ook naar de verhouding omega-3/ome-
ga-6-vetzuren is gekeken. “De Neder-
landse consument heeft geen tekort aan
omega-6-vetzuren. Geen reden dus voor
ons om deze vetzuren aan de vleeswaren
toe te voegen. Juist door toevoeging van
de bij de diverse producten gekozen hoe-
veelheden omega-3-vetzuren, brengen
we weer evenwicht in deze balans. 

Vetten
Naast de verrijking met omega-3-vetzu-
ren wilde Meester Stegeman het gehalte
aan verzadigde vetten verlagen. “We
hebben hierbij geen percentage voor de
gehele productlijn als doel gesteld. Daar-
voor lopen de vetpercentages van de ver-
schillende producten te veel uiteen. We
hebben dit per product bekeken”, aldus
Van Erven.
Bij Fijne cervelaat is het gehalte verzadig-
de vetten bijvoorbeeld teruggebracht van
13,8 g/100 g product naar 3,2 g/100 g. Op
dit product mag de claim ‘met minder
verzadigd vet’ worden gebruikt. Slagers
achterham past binnen de norm van 1,5
g/100 g product, waardoor de claim ‘met
weinig verzadigd vet’ geldt. “De claims
zijn in goed overleg met een voedings-

consulente volgens
adviezen van het
Voedingscentrum
en de Gezond-
heidsraad vastge-
steld”, aldus Witte.
“We zijn nu aan het
praten over een
aanbeveling van
het Voedingscen-
trum.”
Over hoe de verza-
digde vetpercenta-
ges zijn verlaagd,
willen Witte en Van
Erven niet veel

kwijt. Witte: “Laten we het erop houden
dat we hiervoor de receptuur en het pro-
ductieproces hebben aangepast.”
Een toevallige bijkomstigheid bij de ont-
wikkeling van de Megafit productlijn is
het lage gehalte aan transvetzuren. Onze
‘traditionele’ lijn voldoet al aan de streef-
waarde van de Task Force van 1 en%

transvet. De werkelijke waarden van veel
vleeswaren zijn niet duidelijk. Nu blijkt
dat het transvetzuurgehalte zo laag is, is
dat wel mooi meegenomen.”

Zouten
Het verminderen van het natriumgehalte
was ook een doelstellingen bij de ontwik-
keling van Megafit. Bij de traditionele
vleeswaren wordt voornamelijk keuken-
zout gebruikt. Bij de productie van Mega-
fit vleeswaren is dit vervangen door mi-
nerale zouten. “Dit is een uitgebalan-
ceerd mengsel van natrium-, kalium- en
magnesiumchloride’, aldus Witte. “De
verhoudingen zijn bij onze ingrediënten-
leverancier bekend.”

Reportage

zonde vetten

Megafit vleeswaren bevatten omega-3-vetzuren en beduidend min-
der verzadigde vetten. 

“Het verlaagde transvetgehalte in
onze vleeswaren is mooi
meegenomen”

Voedingswijzer
Per 100 gram Megafit Traditioneel

gegrild gegrild
gehakt gehakt

Kcal 221 306
Vet (g) 15,0 26,8
– verzadigd (g) 3,9 10,6
– onverzadigd (g) 10,9 13,5
– EPA/DHA?DPA (mg) 100 0
– ALA (mg) 600 404
– transvet (g) 0,03 0,1
Koolhydraten (g) 7,7 2,0
– suikers (g) 1,2 0,1
Eiwitten (g) 13,7 14,5
Natrium (mg) 610 826
Ijzer (mg) 2,3 2,3
Zink (mg) 3,0 3,0
Voedingsvezel (g) 0 0
Vit B1 (mg) 0,30 0,30
Vit B2 (mg) 0,10 0,10
Vit B6 (mg) 0,13 0,13
Vit B12 (g) 0,71 0,71



Personalia

EBC
Hilary Jones is gekozen tot de nieuwe president van de European
Brewery Convention (EBC) als opvolger van Jan Vesel. Jones, tot
nu toe een van EBC’s Vice Presidents, zal deze functie voor vier
jaar bekleden. Ze is de eerste vrouwelijke president van de EBC.

Précon Food Management
Saskia Juijn maakt per 1 november deel uit van Précon
Food Mangement. Zij zal haar kennis en ervaring van
de afgelopen jaar in de zuivel- en snackfoodindustrie
inzetten.

Voedsel en Waren Autoriteit
De minister van LNV heeft dr. ir. R.J. (Rob) Dortland
benoemd tot directeur dienst Uitvoering van de Voed-
sel en Waren Autoriteit. De benoeming gaat in op
1 maart 2006. Hij volgt drs. A.M.W. Kleinmeulman op,
die per 1 september 2005 is benoemd tot inspecteur-generaal 
van de VWA.

Sensor Partners
Vijf maanden na de introductie van Telco is Marc Dha-
eze benoemd tot productmanager van het Telco-team
Nederland, opererend binnen de organisatie van Sen-
sor Partners te Drunen.

NZO
Drs. L.F.M. Dahlhaus is per 4 januari de nieuwe voor-
zitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).
Hij is in het kader van het roulerend voorzitterschap
de opvolger van drs. J.J.G.M. Sanders, die zes jaar deze
functie bekleedde. Sanders vervult nu de functie van vice-voorzit-
ter van de brancheorganisatie.

Nederlandse Frisdrankenindustrie
J.A. Snijder is per 1 januari benoemd tot voorzitter van
de Vereniging Nederlandse Frisdrankenindustrie
(NFI). Hij neemt het voorzitterschap over van ir. D.
Luteijn. Snijder heeft een ruime bestuurservaring in
verschillende organisaties.

Campina
De ledenraad van de coöperatieve zuivelonderneming
Campina heeft eind december twee leden van
Bestuur/Raad van Commissarissen herbenoemd: drs.
M. Arentsen en mr. H.A. van Karnebeek. Arentsen maakt sinds
2002 hiervan deel uit, Van Karnebeek sinds 1996. Beiden hebben
de positie van externe commissaris. Ze zijn geen melkveehouder.

Fri-Jado
Paul van der Burg is in december in dienst getreden
bij Fri-Jado. Hij volgt A. Rutten op als verantwoorde-
lijke voor de activiteiten Bedrijfskoeling, Foodservice
en Horeca-automatisering. Van der Burg heeft ver-
schillende managementfuncties bekleed.

Productschap Vis
Het bestuur van het Productschap Vis heeft voormalig
Staatsecretaris voor Visserij Jan Odink benoemd tot
haar voorzitter. De benoeming is voor een periode van
twee jaar.
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Productieproces
Voor de productie van de Megafit vleeswaren voldeed het tradi-
tionele productieproces niet. Er moesten aanpassingen worden
gedaan. “Deze aanpassingen zijn weliswaar afhankelijk van het
product, maar er zijn geen grote technologische hoogstandjes
voor nodig geweest”, aldus Witte. Meer details dan ”dat er geen
geheel nieuw procédé is ontwikkeld”, wil hij hierover niet kwijt.
“Uitgangspunt voor veranderingen zijn steeds de goede senso-
rische eigenschappen van de eindproducten geweest”, voegt
Van Erven nog toe.

Marketing
Onder de merknaam Megafit zijn de vleeswaren inmiddels een
aantal maanden exclusief bij Albert Heijn verkrijgbaar. De ver-
kopen lopen volgens Van Erven boven verwachting. “Consu-
menten reageren enthousiast”. Met een uitgebreide promotie-
campagne in het supermarktblad Allerhande van Albert Heijn
en flyers in de winkels wordt de introductie van Megafit door
Meester Stegeman ondersteund. Megafit heeft ook een eigen
internetsite (www.megafitvleeswaren.nl) voor consumenten. 
Op de vraag of het assortiment Megafit wordt uitgebreid, ant-
woordt Witte: “Ons assortiment traditionele vleeswaren bestaat
uit 200 verschillende producten. Uitbreiding is wat ons betreft
dan ook altijd mogelijk. Wanneer en hoe is afhankelijk van de
consument. We volgen zijn of haar behoeftes op de voet.”

Onder de merknaam Megafit zijn de vleeswaren exclusief bij Albert
Heijn verkrijgbaar.
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