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Samen werken aan  
zout- en vetreductie
Zout- en vetreductie worden steeds belangrijkere thema’s  
binnen de vlees- en vleeswarensector. Supermarkten en vlees-
warenindustrie kwamen overeen om gezamenlijk vleeswaren 
gezonder te maken.

conserverende werking heeft, waar fabrikan-
ten rekening mee hebben te houden. Het 
realiseren van een 10% zoutreductie vormt 
voor een groot deel van de vleeswarenfabri-
kanten al een enorme uitdaging. Laat staan 
dat de lat nog hoger zou liggen. Uit een nul-
meting, uitgevoerd met gegevens van de 
supermarkten, bleken grote verschillen te 
bestaan tussen de hoeveelheden zout in 
vleeswaren bij verschillende fabrikanten. 
“We zagen dat er bij veel producten nog forse 
spreidingen bestonden. Bij andere producten 
was sprake van een kleine spreiding”, weet 
Van der Kruijk. De hoeveelheid natrium 
voor dezelfde vleeswaren varieerde soms 
flink per bedrijf: van 1020 milligram per 100 
gram tot 1800 milligram per 100 gram.

Voorlopers en achterblijvers
Een voorloper is Zwanenberg Food Group. 
Zout- en vetreductie behoort tot één van de 
speerpunten. Het gemiddelde zoutpercenta-
ge van leverworst ligt op 1,6% (0,74% natri-
um) per 100 gram. Zwanenberg stelt dat het 
mogelijk is om samen met de leverancier een 
zoutpercentage van 1,2% (0,48% natrium) te 
bereiken. 
Een uitdaging voor Zwanenberg, maar dat zal 
ook voor andere producenten gelden, is een 
product met minder zout te vermarkten. 
“Mensen kopen onze producten omdat ze het 
lekker vinden. Gelukkig heb je veel alterna-
tieven om smaak toe te voegen. Feit is dat er 
minder zout in moet”, zegt Germa Olthof, 
brandmanager van Zwanenberg-merk Kips. 
Als de zout- en vetreductiedoelen over twee 
jaar bereikt zijn, sluit VNV-secretaris Van der 
Kruijk niet uit dat er meer stappen volgen.

• Maurice de Jong •

De vleeswarenindustrie en de supermarkten 
zijn het op hoofdlijnen eens om het zoutge-
halte van vleeswaren met 10% en het gehalte 
verzadigd vet met 5% te reduceren, bevestigt 
secretaris Richard van der Kruijk van de 
VNV. Een exacte begindatum is nog niet 
bekend, maar het is de bedoeling dat super-
markten en vleeswarenindustrie nog voor de 
zomer hun handtekeningen zetten onder de 
overeenkomst. Hoewel nog niet honderd 
procent zeker, krijgen bedrijven twee jaar de 
tijd om dit te realiseren. En anders? “Alle 
supermarkten zullen dit vastleggen in hun 
integrale inkoopvoorwaarden. Niemand 
komt hier onder uit”, vertelt Van der Kruijk. 
Ook buitenlandse producenten niet, met uit-
zondering van de specifieke buitenlandse 
specialiteiten zoals Parmaham. 

Eenheidsworsten
De zout- en verzadigd vet-normen betekenen 
niet dat alle vleeswaren ‘eenheidsworsten’ 
worden met dezelfde homogene samenstel-
ling. Onderling mogen producten best ver-

schillen in zout- of vetgehaltes, als ze overall 
maar onder de maximum waardes blijven die 
zijn afgesproken. Vier categorieën vleeswaren 
moeten aan de 10%-zoutnorm gaan voldoen: 
gekookt enkelvoudig, gekookt samengesteld, 
rauw samengesteld en rauw enkelvoudig. De 
5% reductie in verzadigd vet is van toepas-
sing op samengestelde, gekookte vleeswaren. 
“Bij de andere categorieën kun je nauwelijks 
invloed uitoefenen op het percentage verza-
digd vet omdat het van het dier zelf komt”, 
verduidelijkt Van der Kruijk. “Dan zou je iets 
aan de voersamenstelling moeten doen. Dat 
valt buiten onze invloedssfeer. Bovendien kan 
dit niet van vandaag op morgen.”

Forse spreiding
Een zoutreductie van 10% lijkt misschien 
een niet al te ambitieuze doelstelling. Vooral 
de  voedselveiligheids-, maar ook de smaak-
factor laten echter weinig ruimte voor 
verdergaande zoutvermindering. De vlees-
warenindustrie kiest voor een stapsgewijze 
zoutverlaging. Daar komt bij dat zout een 

de vleeswarenindustrie zet in op zout- en vetreductie, zoals Kips met zijn leverworst.


