
Of vleesvervangers eigenlijk wel op 
vlees moeten lijken, daarover blijft de 
discussie onverminderd levendig. Maar 
hoe het ook zij: producenten slagen er 
steeds beter in vleessmaken en -struc-
turen te evenaren. Vleesvervangers vind 
je onder meer in de vorm van worstjes, 
burgers, gehakt en nuggets. Dat maakt 
ze herkenbaar, en daarmee hopen fabri-
kanten ook vleesliefhebbers voor zich 
te winnen. Om de winter goed door te 
komen, introduceert de Vegetarische 
Slager zelfs een ‘vegan’ Roockworst, 
dus 100% plantaardig. En bij Ikea kun je 
inmiddels Veggie Dogs eten. 

Potsierlijke namen 
Tja, wat dat laatste betreft: het geven 
van een duidelijke naam aan vleesver-
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vangende producten blijkt een uitda-
ging, en qua wetgeving is het een wat 
grijs gebied. Vaak lijken de namen op  
de vleessoorten die ze vervangen. Dat  
is geen probleem, mits duidelijk is dat 
het om een vegetarisch product gaat. 
Vorig jaar werd de Vegetarische Slager 
op de vingers getikt door de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA): in de webshop zou niet dui-
delijk genoeg zijn aangegeven dat het 
niet om vlees gaat. Die berisping leidde 
bij velen tot verontwaardiging. 

Beter voor milieu
Voor de productie van vlees zijn veel 
landbouwgrond en zoet water nodig. 
Dat zorgt voor milieubelasting. Voor 
rundvlees is de milieubelasting het 

Nieuw in het 
vega-schap

BEOORDEELD EN GEPROEFD

Voor steeds meer mensen is een stukje vlees geen dagelijkse kost meer. 
Het aanbod aan vegetarische alternatieven groeit intussen flink. 

We bekeken én proefden drie nieuwe vleesvervangers.

hoogst. Voor het milieu en voor de 
 wereldvoedselzekerheid is het daarom 
een goed idee om in ieder geval ge-
deeltelijk over te stappen op plant-
aardige bronnen van eiwit. Los van de 
milieu-aspecten, scheelt het vanzelf-
sprekend dieren levens als we minder 
vlees eten. 

Plantaardig eiwit
Ook voor je lichaam is het beter om 
geregeld vegetarisch te eten. In het 
algemeen eten we meer vlees dan  
nodig is voor onze eiwitbehoefte. 
 Bepaalde soorten vlees, zoals rood  
vlees (varken, rund en lam) en bewerkt 
vlees (vlees waren, worst) worden 
daarnaast in verband gebracht met 
 beroertes, diabetes en kanker. Wat 
minder vlees eten kan dus zeker geen 
kwaad. 
Maar hoe gezond zijn vleesvervangers? 
Lange tijd was het zoutgehalte een 
 probleem, en ook bij de Vivera Biefstukc 
en de Vegetarische Nuggets (zie hier-
naast) zou het best iets minder kunnen. 
Toch is de samenstelling door de jaren 
heen verbeterd. Over het algemeen zit 
er in vleesvervangers nu minder zout. 
Daarnaast bevatten ze vaak veel plant-
aardig eiwit en vezels. Soms is er ijzer 
en/of vitamine B12 aan toegevoegd, wat 
vooral voor veganisten en vegeta riërs 
van belang is. 
Meer informatie over hoe gezond vlees-
vervangers zijn, staat op consumenten-
bond.nl/vleesvervangers-gezond. 

‘Ik ben geen vege-
tariër, maar een 
dag geen vlees eten 
vind ik geen straf. 
Er valt steeds 
meer te kiezen, al 
kopiëren fabrikan-
ten soms schaam-
teloos vleesver-
vangerspionier 
de Vegetarische 

Slager. Waar die al 
jaren succes boekt 
met vegetarische 
Kipstuckjes en 
Gehacktballetjes, 
noemt Vivera zijn 
vleesvervanger 
Biefstukc. Geen ck 
maar kc, dus. En de 
‘stukjes als van kip’ 
van Albert Heijn 

lijken wel erg op 
de Kipstuckjes van 
de Vegetarische 
Slager. Maar dit 
kopieergedrag 
laat ook zien dat 
vleesvervangers 
aan populariteit 
winnen, en dat 
is natuurlijk een 
goede zaak.’ 

REDACTEUR-ONDERZOEKER ROSA 
ROLVINK: ‘STEEDS MEER TE KIEZEN’

Fabrikanten  
kopiëren 

de Vegetarische 
Slager
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Knakwortels
• Prijs: €2,79 (200 gram)
• Te koop bij sommige vestigingen van 
Albert Heijn; zie knakwortel.nl/kopen
Dit alternatief voor knakworst begon als 
grap en won een door AH georganiseerde 
‘product pitch’. De voorgegaarde en gemari-
neerde wortels kun je – net als knakworst – 
op een broodje eten.  
Nadat de proevers hun wortels ‘bevrijd’ 
hebben uit de vacuümverpakking, is er vooral 
veel om de marinade te doen. De geur hiervan 
is overheersend en was al door de verpakking 
heen te ruiken. De smaak is pittig en rokerig. 
Iets té pittig volgens sommigen. De marinade 
maakt het lastig om de wortels knapperig te 
bakken. Knapperig van buiten en zacht van 
binnen, zoals bij echte knakworstjes, wil daar-
door maar moeilijk lukken.  
De proevers zijn het er over eens dat dit pro-
duct niets met knakworst te maken heeft. Des-
ondanks vindt de meerderheid het best lekker. 
Slechts een op de vijf zou de Knakwortels 
vaker kopen. Dat ligt vooral aan de – voor wor-
tels – pittige prijs. Qua voedingswaarde lijkt 
dit product niet op vlees; dat valt van wortels 
natuurlijk ook niet te verwachten. De makers 
leggen uit dat het vooral bedoeld is als een 
leuke manier om meer groente te laten eten. 
Hun slogan is dan ook: ‘Of je wortel lust’. 

Vivera Biefstukc
• Prijs: €3,49 (200 gram)
• Te koop bij diverse supermarkten, 
 waaronder Albert Heijn en Jumbo
Deze vegetarische Biefstukc op basis van  
soja ziet er volgens de proevers aantrekke-
lijk uit. Maar op échte biefstuk lijkt hij niet; 
hij heeft meer weg van een hamburger of 
tartaartje.  
Slechts een derde van de proevers vindt dat 
de smaak in de buurt komt van echte bief-
stuk. De gelijkenis met biefstuk daar gelaten, 
valt het product wel in de smaak – al had 
het volgens sommigen best wat minder zout 
gemogen. De helft van de proevers geeft aan 
vaker Biefstukc te willen eten.  
Opmerkelijk detail: bij het aansnijden loopt  
er een met bietenrood gekleurd sap uit de 
Biefstukc. ‘Net echte biefstuk’, vindt een van 
de proevers.
Qua gezondheid zou deze vleesvervanger met 
wat minder zout toe kunnen: een Biefstukc 
bevat 1,4 gram. Ook het gehalte verzadigd 
vet, waar je beter niet te veel van binnen kunt 
krijgen, ligt voor een vleesvervanger vrij 
hoog: 5 gram per portie. En dat terwijl echte 
biefstuk juist erg mager is. Positief is dan 
weer dat er ook gezonde onverzadigde vetten, 
veel eiwit en vezels in zitten. Ook zijn er ijzer 
en vitamine B12 aan toegevoegd.

Boon Nuggets
• Prijs: €2,99 (170 gram)
• Te koop bij veel vestigingen van 
Jumbo
Fabrikant Boon maakt diverse producten  
op basis van peulvruchten, zoals deze 
vleesver vangers, die qua vorm op 
kipnuggets lijken. De Boon Nuggets  
bestaan voornamelijk uit een mix van  
tuinbonen, bruine bonen, groenten en  
tarwe-eiwitten.  
Dat blijkt een lekkere combinatie: alle 
proevers geven een (ruime) voldoende voor 
de smaak. ‘Dit is ook lekker bij een bitter-
garnituur’ en ‘De smaak is prima en wat 
pittig’, lichten ze toe. Volgens sommigen 
komt de smaak wel in de buurt van echte 
kip nuggets, maar de meerderheid geeft  
aan dat juist niet te vinden. Ruim de helft 
van de proevers zou de Nuggets best vaker 
willen eten. 
Een kwart van deze vleesvervanger bestaat 
uit peulvruchten, en die zijn gezond: ze be-
vatten eiwitten, vezels, vitamines en mine-
ralen, en hebben een cholesterolverlagende 
werking. Ook is er ijzer toegevoegd. De 1% 
quinoa is leuk voor de sier, maar maakt ze  
niet gezonder. 
Minpuntje is het ietwat hoge zoutgehalte:  
1,22 gram per 100 gram Nuggets.  <<

TEKST ROSA ROLVINK

We namen drie nieuwe, 100% plantaardige alternatieven voor vlees onder de loep. We lieten ze bereiden en  
proeven door minimaal 24 personen en beeordeelden de voedingswaarde op basis van het etiket. 
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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