
Weinig kruid 
voor je geld
Ze zijn behoorlijk aan de prijs en zitten 

vol zout, suiker en andere vullers. De zakjes 
en potjes kruidenmixen voor gehakt, kip en 

vis zijn dan misschien wel gemakkelijk, 
gezonder maken ze je maaltijd niet.

Tekst Nelleke Polderman  Fotografie Maarten van der Wal  
(portretten) en Marcel Graumans (producten)

opmerking voor sanna

opmerking voor cd

opmerking voor red
Evert blij. 
Alfred gezien
Linda ook
Loes akkoord
Leo gezien
Antje gezien

Kruidenmix 
voor gehakt, kip en vis

te
st

V
eel keukenkastjes staan vol 
met een wirwar aan potjes 
kruiden en specerijen: peper, 
peterselie, nootmuskaat, ka-

neel, noem maar op. Allerlei smaakma-
kers. Met zo’n rommeltje is het niet gek dat 
mensen hun toevlucht nemen tot kant-en-
klare kruidenmixen. Dat je daarmee vooral 
kruiden en specerijen over een gerecht 
strooit, is een dure misvatting, zo blijkt uit 
onderzoek van de Consumentenbond. Op 
de etiketten van de zakjes en potjes geven 
de fabrikanten hoog op over dille, peper 
en peterselie. Maar ze strooien consumen-
ten vooral zout in de ogen. Bijna letterlijk 
zelfs, want de meeste mixen bestaan voor 
een fors deel uit zout. Zo is driekwart van 
de ‘mix voor gehakt’ van Verstegen ge-
woon zout. En dat is geen uitzondering. 
De kruidenmix voor gehakt van Aldi spant 
de kroon met bijna 80% zout.

Als wij de fabrikanten confronteren met 
dit ongezond hoge zoutgehalte, zeggen 
ze juist erg hun best te doen om weinig 
zout in de mixen te stoppen. Top strooier 
Aldi doet ‘actief onderzoek’ naar zoutver-
laging. Net als marktleider Verstegen,  
die behalve onder eigen merk ook super-
markthuismerken produceert. Volgens 
het bedrijf ligt het hoge zoutgehalte niet 
aan hem, maar aan de consument. Die 
zou er niet van houden als de mixen 
minder zout worden. Bij Albert Heijn, 
Lidl en Jumbo is het van hetzelfde laken 
een pak: ze volgen zogezegd ‘de markt’  
of ‘het A-merk’. Toch tonen de diverse 
natriumarme mengsels, zoals die voor 
gehakt van AH, en voor kip en vis van 
Verstegen, aan dat er wel degelijk een 
markt is voor zoutloos kruiden.

Als je het zo bekijkt, is het eigenlijk 
onbegrijpelijk dat de meeste mixen zo 
zout zijn, want slim gebruik van kruiden 
en specerijen zorgt er juist voor dat er 
veel minder zout nodig is voor een sma-
kelijke maaltijd. Wie denkt goed te doen 
met een mix zonder zout, moet toch ook 
weer goed opletten. In bijvoorbeeld de 
na trium arme mix voor vis van Verstegen 
zit dan wel geen zout, maar een kwart 
van de mix is suiker; net als zout een 
lievelingsingrediënt van de voedingsin-
dustrie, want smaakvol en goedkoop.  
Het blijft uiteindelijk het lekkerst en  
het goedkoopst om zelf je maaltijd te 
kruiden. Probeer eens een van de drie 
recepten en gooi die kant-en-klare krui-
denmixen maar weg.  ■

Product
Kruidenmixen voor 
gehakt, kip en vis.

Uitvoering 
De Consumenten-

bond liet analyseren 
hoeveel zout en sui-
ker de mixen bevat-
ten. Verder bekeken 

we de informatie 
op de etiketten 

en vroegen we de 
fabrikanten naar de 

samenstelling. 

wat & hoe

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/kruidenmixen

De recepten van de drie gerechten op de 
foto’s vindt u op gezondgids.nl. 
In Consumentengids 5 (mei) staat meer over 
kruidenmixen voor groenten en aardappelen.
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Kruidenmix? Zoutmix zul je bedoelen. Als je het 
gehakt kruidt zoals op de verpakking van ‘Kruiden-
mix gehakt naturel’ staat, krijg je bij jumbo de 
zoutste gehaktballen: meer dan 1,7 gram per bal 
van 100 gram. Ook gehaktballen gemaakt met de 
mixen van AH Basic en Aldi zijn fl ink zout. Met die 
van Silvo en Piramide eet je het minst zout, maar 
toch nog ongeveer 1 gram per bal. Voor wie nog 
minder zout wil, bieden de mixen ‘gematigd zout 
kruidenmix gehakt’ (Verstegen) en ‘kruidenmix 
natriumarm voor gehakt met paneermeel’ (AH) 
uitkomst. Die laatste bevat dieetzout met kalium, 
dat niet de bloeddrukverhogende werking heeft 
van ‘gewoon’ natriumhoudend zout.  

Veelvoorkomende smaakmakers zijn koriander, 
gember en nootmuskaat. De ‘Mix voor gehakt’ van 
Silvo bevat ook kurkuma, fenegriek en kruidnagel. 
Verstegen spiegelt ons op het etiket van de mix 
voor gehakt ‘een mildzoete smaak van paprika en 
ui’ voor. Nou, je kunt proeven wat je wilt, maar dat 
zit er mooi niet in. Als we Verstegen hierop wijzen, 
zegt die doodleuk het etiket aan te gaan passen.

Veel kruidenmixen bestaan ondanks hun naam 
uit weinig kruiden. Vooral specerijen zorgen voor 
de smaak. Zo bestaat de ‘gematigd zout kruidenmix 
gehakt’ van Verstegen uit 0,1% kruiden en 44% 
specerijen. Vaak worden de termen, ondanks de 
verschillen, door elkaar gebruikt. Kruiden zijn de 
groene delen van een kleine plant als basilicum, 
en specerijen komen vaak van de niet-groene delen 
van een meestal tropische plant.

‘Voor de afwisseling zou ik 
gehakt eens kruiden met ras 
el hanout, een Marrokaans 
mengsel’, vertelt che ok Jos 
timmer van restaurant Rijks 
in Amsterdam. Maal daarvoor 
de volgende kruiden en spece-
rijen fi jn in de keukenmachine:

• 1 el zwarte peperkorrels
• ½ el gemberpoeder
• ½ el komijnzaad
• 2 theelepels komijnpoeder
• ½ eetlepel nootmuskaat 
• 2 theelepels korianderzaad
• ½ eetlepel kaneelpoeder
• ½ eetlepel kurkuma 

Kruidenmixen
voor gehakt

Jos Timmer
Maak zelf ras el hanout, een 
Noord-Afrikaanse kruidenmix

Gehakt

AH Kruidenmix natriumarm voor gehakt met paneermeel* 40 €0,70 €17,50 0,0

Verstegen Gematigd zout kruidenmix gehakt 70 €1,70 €24,50 0,7

Piramide Gehakt kruidenmix (biologisch) 13 €1,90 €146,00 0,9

Silvo Mix voor gehakt 130 €3,00 €23,00 1,0

Verstegen Mix voor gehakt 90 €1,70 €19,00 1,5

Aldi Picanto Kruidenmix voor Gehakt met zout 160 €1,00 €6,50 1,6

AH basic seasoning for minced meat/gehaktkruiden met zout* 70 €0,45 €6,50 1,7

jumbo Kruidenmix Gehakt naturel* 70 €1,25 €18,00 1,7
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*  Deze mixen bevatten 
paneermeel.

**  Uitgaande van de aan-
wijzingen op het etiket

Test  Gehaktkruiden



Kip

Kies je voor de ‘Mix voor kip traditioneel’ van Ver-
stegen om kippenpoten of kip� let te kruiden, dan 
krijg je een heleboel zout op je bord. 14 gram zout 
per kilo kip, oftewel 3,5 gram per persoon, uitgaan-
de van 250 gram kip. De ‘Kruidenmix voor kip’ van 
Lidl is dan wel het goedkoopst (€6,50 per kilo), 
maar ook het zoutst. Dat het allemaal ook met 
minder zout kan, bewijst Silvo: zijn ‘Mix voor kip’ is 
eenderde minder zout dan die van Lidl en Verste-
gen. Wie echt op zijn gezondheid wil letten, is het 
best uit met de natriumarme variant van Verstegen. 
Deze ‘Kruidenmix voor kip natriumarm’ bestaat 
voor meer dan 80% uit specerijen en kruiden en 
verder alleen ui. Behalve zout, zitten vaak de 
smaakmakers koriander, paprika, gember, chili en 
kurkuma in de mixen voor kip. Silvo voegt daar pe-
terselie en tijm aan toe. 

Ook al bevatten de mixen van Lidl en Verstegen 
precies dezelfde kruiden en zijn ze nagenoeg even 
zout, toch kost de ‘traditionele’ mix van Verstegen 
per kilo met €25 vier keer zo veel. Ervan uitgaande 
dat zout zo goed als niets kost, betekent dit dat je 
omgerekend zo’n €80 per kilo betaalt voor de echte 
smaakmakers bij Verstegen. Nog duurder wordt het 
als je portieverpakkingen koopt: die kosten onge-
veer twee keer zo veel in vergelijking met de potjes 
kruidenmixen die je vaker kunt gebruiken. Maar de 
individuele kruiden en specerijen in potjes kosten 
in de supermarkt gemiddeld niet meer dan €50 per 
kilo; met deze smaakmakers ben je dus het goed-
koopst uit en heb je zelf in de hand welke kruiden 
je gebruikt. Bovendien kun je dan helemaal zelf 
bepalen óf en hoeveel zout je erbij doet.

’Hou het zo simpel mogelijk 
om een kip lekker te kruiden. 
Denk bijvoorbeeld aan citroen, 
venkelzaad en kno� ook. 
Dat geeft al genoeg smaak’, 
vertelt che� ok Wim de Beer 
van restaurant Rijks. ‘Laat alle 
kruiden liefst 24 uur intrek-
ken. Als je daar geen tijd voor 
hebt, is een paar uur ook goed. 
Op deze manier heb je minder 
zout nodig.’ Een lekkere mari-

nade voor de kip maak je 
als volgt:
•  De schil van 1 citroen 

(gebruik alleen het geel)
•  4 el olijfolie
•  2 tenen kno� ook
•  2 takjes laurier
•  2 takjes tijm
•  1 el venkelzaad

Hak alles � jn en meng het 
geheel met de olie. 

Kruidenmixen
voor kip

Wim de Beer
Een simpel gekruide kip

Verstegen Kruidenmix voor Kip natriumarm 45 €1,75 €39,00 0

Silvo Mix voor Kip 135 €3,00 €22,00 48

Jumbo Kruidenmix Kip 225 €2,50 €11,00 64

Verstegen Mix voor Kip Traditioneel 70 €1,75 €25,00 70

Lidl Kania Kruidenmix voor Kip 160 €1,00 €6,50 71
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Test  Kipkruiden



Vis

Goed nieuws: de mixen voor vis zijn vaak wat min-
der zout dan die voor gehakt en kip. Betekent dat 
dat er meer kruiden en specerijen in zitten? Helaas. 
In plaats van zout krijg je suiker. Vaak zit er dextro-
se in, oftewel glucose (druivensuiker) dat iets min-
der zoet is dan gewone suiker. Het meest zit er in 
de ‘Kruidenmix voor vis natriumarm’ van Verstegen: 
24%. Dat is ongeveer 1 gram (een kwart suiker-
klontje) per 100 gram vis. Verstegen stopt het erin 
‘om het strooien eenvoudiger te maken’. En omdat 
het karameliseert tijdens het bakken: ‘dat geeft 
een mooie kleur aan de vis’. Albert Heijn laat weten 
dat dextrose ‘de smaken van kruiden en specerijen 
mooi afrondt’. Fijne zoethouders. Wie het recept op 
de verpakking van ‘kruidenmix voor vis’ van Lidl 
volgt, strooit met deze zoutste mix alsnog ruim 
1 gram zout op 100 gram vis. 

Met kruiden en specerijen zijn de fabrikanten ook 
voor vis een stuk kariger. In de ‘kruidenmix witvis’ 
van jumbo’ zitten maar 2% kruiden en 5% specerij-
en. Per portiezakje (10 gram) is dat in totaal 0,7 
gram. Kenmerkende smaakmakers in alle mixen zijn 
mosterdzaad, venkel en dille. En vaak zit er voor 
een knapperig korstje ook tarwe(zet)meel in.

Opmerkelijk is dat de ‘Mix voor gebakken vis’ van 
Silvo voor eenvijfde bestaat uit de door sommigen 
gevreesde smaakversterker mononatriumgluta-
maat, oftewel ve-tsin (E621). Ook in sommige 
andere mixen zitten smaakversterkers, al is de 
trend dat ze steeds minder gebruikt worden en 
dat fabrikanten op zoek zijn naar alternatieven. 
Zo gebruikt Verstegen in zijn natriumarme mix 
garnalenpoeder voor een ‘hartige smaak’.

‘Een goede vis heeft al veel 
smaak van zichzelf. Gebruik 
dan ook niet veel zout voor het 
bakken van de vis. Je kunt er 
na het bakken altijd nog wat 
op doen’, vertelt kok Yascha 
oosterberg uit het restau-
rant Rijks.  Een lekker mengsel 
genaamd El Andalusië, een 
Moorse kruidenmix voor de 
vis, maak je als volgt:

• 1 theelepel anijszaad
• 2 el venkelzaad
• 1 el korianderzaad
• 1 el komijnzaad
• ½ el zwarte peper
• 1 laurierblad
• ½ el gedroogde oregano
• 1 el pimenton

Maal alles � jn in de keuken-
machine en smeer de vis er 
voor het bakken mee in. 

Kruidenmixen
voor vis

Yascha Oosterberg
Moors gekruide vis

Verstegen natriumarm Kruidenmix voor Vis natriumarm 50 €2,15 €43,00 0 24

Silvo Mix voor gebakken vis 120 €3,00 €25,00 20 15

jumbo Kruidenmix Witvis 225 €2,50 €11,00 47 2

AH Kruidenmix met zout voor Vis 80 €1,70 €21,50 52 14

Lidl Kania Kruidenmix voor Vis 160 €1,00 €6,50 53 16
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Test  Viskruiden

machine en smeer de vis er 
voor het bakken mee in. 
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