lokgroente op het pak

Laat je niet
van de wijs
brengen
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Bloemkoolrijst is
louter van groente
gemaakt en daarmee
een uitzondering
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Hét nieuwe modewoord bij voeding lijkt ‘groente’ te zijn.
Maar zijn al die hippe producten wel zo gezond als de
verpakkingen suggereren? We spreken met voedingshoogleraar Jaap Seidell over deze nieuwe trend.
Tekst Gerard Kroon/Nelleke Polderman
Fotografie Marcel Graumans
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upermarkten pakken de laatste
tijd nogal uit met voedingsproducten waar groenten in zijn
verwerkt. Dit stopt niet bij enkele soorten groentechips, in de schappen
liggen inmiddels ook groentecrackers,
groentespreads en zelfs groentespaghetti. Helaas bestaan slechts enkele van
deze producten voor het merendeel uit
groenten, zoals bloemkoolrijst (€1,95 per
400 gram bij Albert Heijn) die louter van
bloemkool is gemaakt. In het overgrote
deel van de producten zit een stuk minder groente. Want wie denkt met de
Melkunie Protein kwark ‘Greens, apple-spinach-lemon’ veel spinazie binnen
te krijgen, komt bedrogen uit. Er zit
slechts 0,2% spinazie in.
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en
Gezondheid aan de VU Amsterdam heeft
gemengde gevoelens bij de mode-groenteproducten in de supermarkten: ‘In
eerste instantie riepen we de industrie
op consumenten te helpen om meer
groente te eten.’ Hij verbaast zich over

‘De voorzijde van
een verpakking moet
een eerlijk beeld
geven van wat erin zit’

het antwoord van de industrie: die kwam
vaak met producten op de proppen waar
slechts een paar procent groente in zit.
Met zulke lage percentages krijgt de consument nog steeds heel weinig groente
binnen. Sterker nog: ze dragen in het
geheel niet bij aan je gezondheid.
Het Voedingscentrum telt deze producten niet mee bij de in de Schijf van
Vijf geadviseerde 250 gram groenten per
dag. In de schijf staan louter groenten
waar geen suiker en/of zout aan zijn
toegevoegd. Niettemin schrijven of suggereren veel fabrikanten dat de toegevoegde groenten wel degelijk gezond
zijn. Zo zegt Marqt in antwoord op onze
vragen dat zijn ‘Roomijs wortel en pompoen bijdraagt aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente- en fruitconsumptie.’
In diverse supermarktschappen staan
nu producten met groente waarbij op de
voorkant van de verpakking van alles
wordt beloofd, maar waar op de achterkant bijzonder weinig van overblijft.
Seidell roept daarom samen met de Consumentenbond de fabrikanten op die
verwarring uit de wereld te helpen. ‘De
voorzijde van een verpakking moet een
eerlijk beeld geven van wat erin zit’, zegt
Seidell. Dat vindt ook Henry Uitslag,
expert Voeding bij de Consumentenbond: ‘Dan denk je iets met veel gezonde
pompoen te gaan eten, en dan blijken er
alleen een paar pompoenpitten in te zijn
verwerkt.’ Beiden adviseren altijd goed

Expert
aan het
woord

JAAP SEIDELL
(1957) is hoogleraar Voeding en
Gezondheid aan
de VU Amsterdam. Hij adviseert overheden
en gezondheidsorganisaties en
schreef verschillende boeken,
waaronder Jong
leren met voeding en Het
voedsellabyrint.
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2 BioToday
Granola beetroot
Prijs: €4,99
Verkrijgbaar bij: onder
meer Albert Heijn
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op het etiket te kijken en liefst zelf je eten
te bereiden. Dan weet je tenminste wat
erin zit. ‘Wil je meer groente eten, begin
dan met groente die eruitziet als groente,’
aldus Seidell.

Bewerking ingrediënten
Want niet alleen het groenteaandeel in
het eindproduct is relevant voor je gezondheid, ook de bewerking van de
ingrediënten speelt een rol. Seidell:
‘Fabrikanten kunnen bijvoorbeeld gezonde granen zodanig bewerken dat ze
de kiemen en zemelen eruit zeven en er
alleen witte bloem overblijft. Daar zit
weinig gezonds meer in, ook al zijn
granen in principe gezond.’ Hetzelfde
geldt voor veel zuivelproducten. Als je
van zuivel bijvoorbeeld Fristi of Chocomel maakt, maak je van een gezond
basisproduct iets minder gezonds. Of
denk aan een aardappel versus een zak
chips en een verse vis versus een visstick. ‘De hoeveelheden suiker, zout en
calorieën gaan omhoog, maar de hoeveelheden vezels en eiwitten gaan in de
regel juist omlaag. Verder verleidt de
slimme marketing je ook nog om te veel
van dit soort producten te eten, wat
weer de kans op chronische overconsumptie vergroot,’ sluit Seidell af. Van
de regen in de drup dus eigenlijk. ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
gezond-eten
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1 Snackreep
Rude Health
The Pumpkin
Prijs: €1,39
Verkrijgbaar bij: onder
meer Albert Heijn en Marqt

De Consumentenbond ver
baast zich al jaren over mislei
dende verpakkingen. De
voorkant belooft vaak meer
dan de achterkant waar
maakt. Ook met de snackreep
The Pumpkin van Rude
Health is het weer raak: een
vrolijk geelgekleurd reepje
met een mond en een pom
poen op de verpakking, ge
combineerd met de teksten
‘The Pumpkin’ en ‘A bite-sized
pumpkin pie’. Dat lijkt toch
duidelijk een reep met pom
poen, net zoals de uit Amerika
overgewaaide Pumpkin pie
een taart met pompoen is.
Maar helaas: het enige deel
van de pompoen dat in deze
reep zit, is de pit, en wel 10%.
Tel daar bij op de meer dan
40% suikers (voornamelijk
dadels), en weg is het ‘gezon
de’ tussendoortje. Helaas
reageerde fabrikant Rude
Health niet op onze vragen
hierover. How rude!

Groente bij je ontbijt, het lijkt
mogelijk met de Granola beet
root van BioToday. Bieten dus,
in eigenlijk een cruesli met
rozijnen en appelstukjes, want
die zitten er ook in met res
pectievelijk 10,5% en 5%. En
dat is toch al ietsje meer dan
de slechts 3% bietenpoeder
die erin zit. Dit is een typisch
geval van lokgroente in de
naam en op het pak. Wat ons
betreft had de naam wel wat
eerlijker gemogen. Bijvoor
beeld: ‘krokante muesli met
rozijnen en appelstukjes, ge
kleurd met rodebietenpoeder’.
De fabrikant zegt: ‘Bij deze
granola is rodebietenpoeder
niet bedoeld om bij te dragen
aan de consumptie van groen
ten. Het is bedoeld om een
mooie rode kleur aan het pro
duct te geven.’ Bij zo’n pro
ductnaam verwachten wij een
gezond aandeel groente, maar
dat zit er dus niet in.

voeding

3 &Samhoud
Sprice wortel-
sinaasappel
Prijs: €2,59 per pak
van vier ijsjes
Verkrijgbaar bij:
onder meer Jumbo
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‘Wij willen mensen inspireren
meer groente te eten’, aldus de
makers van Sprice. Dit ijsje
bevat onder meer 41% wortel,
41% sinaasappelsap en 8%
honing. Toegegeven, groente
krijg je er inderdaad mee bin
nen en het is mooi meegeno
men dat het minder suiker
bevat dan veel andere ijsjes.
Maar de fabrikant is wel
heel optimistisch over het
ijsje: ‘We kunnen met Spri
ce bijdragen om kinderen
op een toegankelijke
manier te laten wennen
aan de smaak van groen
te.’ Toegankelijk is het
zeker, maar of kinderen
zo wennen aan de smaak
van groente? Wij betwijfe
len dat.
De ijsjes smaken vooral naar
sinaasappel en zijn door het
fruit en de toevoeging van
honing zoet. ‘Hierdoor wordt
snoepgedrag misschien weer
acceptabeler’, waarschuwt
Seidell. ‘Misschien geven men
sen zo’n “groente”-ijsje makke
lijker en vaker aan hun kinde
ren.’ Maar voor de gezondheid
is een wortel als snack natuur
lijk beter.

4 Dr. Oetker
Yes it’s pizza
cauliflower base
Prijs: €3,39
Verkrijgbaar bij onder meer
Albert Heijn en Jumbo

Een gezonde pizza, wie wil dat
nou niet. En wat is er mooier
dan extra veel groente op of in
de pizza. Op sociale media en
in recepten komt de bloem
koolpizza al langer voorbij.
Vooral wie handig is, maakt
zelf een pizzabodem die bijna
alleen uit bloemkool en wat ei
en kruiden bestaat.
Maar er zijn ook kant-enklare pizzabodems met groen
te te koop. En hele pizza’s.
Zoals die van Dr. Oetker. Zijn
‘bloemkoolpizza’ is met 44%
groente weliswaar rijker aan
groente dan veel andere piz
za’s, maar er zit ook 3,6 gram
zout en 11 gram verzadigd vet
in. Er zijn gezondere manieren
om bloemkool te eten.

‘Hoezo,
paprikacracker ’
Gezondgids-lezer Ilse
van Ogtrop ontdekte bij
haar plaatselijke Albert
Heijn een pak groentecrackers met rode paprika en
basilicum (€1,99, 175 gram).
Op de voorkant van het pak
is een levensgrote paprika
afgebeeld. Die crackers moeten dus wel gezond zijn.
Maar toen Van Ogtrop de
ingrediënten achter op het
pak las, bleek er slechts 9%
paprika in te zitten. ‘Dan krijg
je per cracker van 22 gram
dus maar 2 gram paprika
binnen. Puur theoretisch
betekent dat dat je 125
crackers per dag moet eten
om aan je hoeveelheid
groente te komen; daar
gáát m’n slanke lijn ... ’
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.
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