
Braadworst 
en saucijs

Door het plastic van de verpakking gezien, zijn de braadworsten en 
saucijzen nagenoeg identiek. Onder de microscoop komen de 

verschillen aan het licht. Onder de velletjes zit niet alleen vers vlees, 
maar ook ontdooid vlees, zetmeel en bindweefsel.

Tekst Thomas Cammelbeeck  Fotografie Marcel Graumans
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Product
Braadworsten (7x) 

en saucijzen (5x) 
van varkens- en/of 

rundvlees.

Uitvoering 
De Consumenten-

bond liet de worsten 
in een laboratorium 
histologisch onder-
zoeken; met behulp 
van een microscoop 
is de kwaliteit van de 

worst vastgesteld. 
Hierbij is de hoeveel-

heid bindweefsel 
en de hoeveelheid 

zetmeel bepaald, en 
is de versheid beoor-
deeld door te kijken 
naar bacteriegroei 

en vriesschade. 
Dierenwelzijn is aan 

de hand van de keur-
merken bepaald. 

wat & hoe
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kundige Paul van Trigt redelijk eenvoudig: 
mager varkensvlees (bijvoorbeeld de 
schouder), kinnebakspek (onderdeel van 
de varkenskop met een deel nekspek dat 
de worst mals en smaakvol maakt), krui
den (witte peper en foelie) en zout. Niette
min ontdekken we onder de microscoop 
flinke kwaliteitsverschillen (zie ook de 
tabel op pagina 13). Om de een of andere 
reden zitten in de supermarktworsten veel 
meer ingrediënten dan nodig. En ook hier 
zet het etiket van de Ambacht Runder
braadworst van Albert Heijn je op het 
verkeerde been: ‘vakkundig gevuld vol
gens klassiek slagersrecept’, staat er in 
sierlijke letters op. Maar te zien aan toe
voegingen als aardappelzetmeel, gehy
drolyseerd (opgesplitst) raapzaadeiwit en 
suiker is Albert Heijn niet in de leer ge
weest bij een klassieke slager. De super
markt heeft waarschijnlijk vaker commen
taar gekregen op de tekst die ook ons op 
het verkeerde been zet, want hij laat ons 
eind maart weten gestopt te zijn met de 
hele ‘ambachtelijke’ lijn, waar deze worst 
onderdeel van was.

Goedkope vulling
Zetmeel, in grote hoeveelheden niet am
bachtelijk, krijgt in onze test bijzondere 
aandacht, omdat het in plaats van vlees 
wordt gebruikt en dus een goedkope vul
ling is van een worst. Uit onze laborato
rium  uitslagen blijkt Albert Heijn er als 
enige flink scheutig mee; de drie geteste 
worsten van deze supermarkt bevatten 
veel tot heel veel (aardappel)zetmeel (zie 
tabel). Niet zo gek dus dat we in deze wor
sten het minste vlees van allemaal aantrof
fen. Bestaat een worst volgens het traditio
nele recept bijna helemaal uit vlees, het 
etiket van de AH Ambacht Runderbraad
worst spreekt van 84%. En met 77% bevat 
de AH Varkenssaucijs het allerminste vlees 
en het meeste zetmeel (zie foto ‘sterrenhe
mel’ hiernaast). Albert Heijn beweert dat 
zetmeel niet als vulmiddel dient, maar om 
een andere reden is toegevoegd: ‘Aardap
pelzetmeel zorgt ervoor dat het toegevoeg

braadworst

B
ij een zomerse barbecue kan 
een sappige worst niet ontbre
ken. Lekker op een broodje, 
met wat currysaus. De Consu

mentenbond onderzocht braadworsten 
en saucijzen, beide geschikt voor op de 
bbq. Het uiterlijk zet je op het verkeerde 
been; ze mogen dan wel op elkaar lijken, 
de verschillen zijn groot, blijkt uit onze 
test. Soms is de kwaliteit van de worst 
zelfs twijfelachtig. Zo vervangt Albert 
Heijn over het algemeen een flink deel 
(tot bijna eenvijfde) van het vlees door 
zetmeel en water, gebruikt Jumbo in zijn 
Rundersaucijs overmatig veel bindweef
sel (bijna 14% zenen en pezen), en zijn 
de Braadworsten van Bio+ niet vers te 
noemen. Er blijken veel bacteriën in te 
zitten, evenals vlees dat bevroren is ge
weest.

Als ze allemaal zo op elkaar lijken, hoe 
weet je dan welke worst je het best kunt 
kopen? En  het wordt nog ingewikkelder, 
want ook de naam zegt weinig. ‘Braad
worst’ en ‘saucijs’ zijn verschillende na
men voor hetzelfde product. Omdat deze 
namen niet wettelijk zijn vastgelegd, ligt 
ook de receptuur niet vast. Vandaar dat 
de worsten bijvoorbeeld de ene keer van 
varkensvlees en de andere keer van 
rundvlees worden gemaakt. Alleen in 
afmetingen blijkt er onderscheid: een 
saucijs is meestal wat korter en iets dik

ker dan een braadworst. 
De supermarkt verkoopt ook 

nog ‘bbqworst’: voorgegaar
de braadworst of saucijs. 

Omdat een gaar product 
niet goed is te onderzoe
ken, is dit type niet op
genomen in onze test.

Het standaardrecept 
voor een goede braad

worst of saucijs is volgens 
worst en vleeswarendes

Geen romantische 
sterren hemel, maar een 
flinke hoeveelheid zet-
meel in de Varkenssaucijs 
van Albert Heijn.

Butch & Dutch spreekt op 
het etiket van een ‘ex-
treem magere worst met 
slechts 10% vet’. Onder 
de microscoop zien we 
iets heel anders. Bij na-
vraag blijkt het vetgehal-
te inderdaad meer dan 
het dubbele. Butch & 
Dutch zegt toe het etiket 
aan te zullen passen.

Onder de 
microscoop

zetmeel

vet-
weefsel

vlees
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de water niet verloren gaat tijdens de be
reiding, en daarmee voor behoud van 
sappigheid.’ Van Trigt gaat daar maar voor 
een deel in mee: ‘Een beetje water – maxi
maal 5% – zorgt voor een sappiger worst.’ 
De meeste andere worstenmakers zijn hier 
ook van op de hoogte en laten ons weten 
maximaal 4% water toe te voegen, zónder 
een schep zetmeel. Dat is helemaal niet 
nodig om een worst met een beetje water 
sappig te houden.

De meeste worsten uit deze test bestaan 
wél bijna puur uit vlees. En toch zit ook 
hier een addertje onder het gras; hoe 
meer vlees betekent niet automatisch hoe 
beter. Daarvoor is de hoeveelheid bind
weefsel, een maat voor de kwaliteit van 
het vlees, belangrijker. Bindweefsel zijn 
bijvoorbeeld zeentjes, pezen, vliezen en 
bloedvaten. Helemaal geen bindweefsel is 
niet mogelijk voor braadworsten en sau
cijzen, maar hoe minder, hoe beter. 
Worstdeskundige Van Trigt: ‘3 tot 5% is 
een normaal onderdeel van vlees. 10% is 
het maximum; meer geeft een onaange
naam plakkerig mondgevoel.’ De Braad
worst van Butch & Dutch (te koop bij Al
bert Heijn) bevat met iets meer dan 5% 
weinig bindweefsel en behaalt op dit 
testonderdeel de beste score (zie tabel). 
Daarna volgen Aldi (Saucijzen varken) en 
Marqt (Bio Varkenssaucijs) met ieder 
ruim 8% bindweefsel. De Jumbo Run
dersaucijs en de Runderbraadworst van 
Hollands Bio (te koop bij Ekoplaza) bevat
ten met bijna 14% echt te veel bindweef
sel. Het vlees is duidelijk niet van de beste 
kwaliteit.

Vriesschade
Wie vlees, en dus ook worst, uit het koel
schap van de supermarkt koopt, ver
wacht vers vlees. Toch gaat die vlieger 
niet altijd op. Onder de microscoop kwa
men we namelijk vriesschade tegen bij 
de Varkenssaucijs van Albert Heijn en bij 
de Braadworst van Bio+. Het vlees, of een 
deel daarvan, is bevroren geweest. ‘In
derdaad’, legt Bio+ in een reactie uit: ‘Er 
is gekozen voor een deel bevroren grond

stoff en om de producttemperatuur tij
dens het verkleinings en mengproces 
laag te houden, zodat uitgroei van bacte
riën wordt beheerst.’ 

Gek genoeg zwijgt het etiket in alle 
talen over de tussenkomst van een vrie
zer. En misschien nog gekker: dat is niet 
tegen de regels. Het is verplicht om voe
dingsmiddelen die vóór verkoop bevro
ren waren, te voorzien van de vermelding 
‘ontdooid’. Maar in dit geval is alleen een 
ingrediënt, namelijk het vlees, ingevro
ren geweest en is het woord ‘ontdooid’ 
niet verplicht. Henry Uitslag, campagne
leider voeding van de Consumenten
bond: ‘Dit is een vreemde maas in de 
wet. Ontdooid vlees zou nooit als vers 
verkocht mogen worden. Ook al is het 
toegevoegd aan een vers product.’

Het gebruik van ontdooid vlees blijkt 
zich niet te beperken tot Albert Heijn en 
Bio+. Zo laat ook Jumbo weten dat een 

braadworst

Weging voor testoordeel kwaliteit 27,5% 27,5% 30% 10% 5%

1 Aldi Saucijzen varken €4,90 8,1 4 80 gemiddeld niet in orde gemiddeld/grof geen keurmerk zeer goed 96 varken

2 Jumbo Fijne Braadworst €6,30 7,9 1 400 gemiddeld niet in orde fi jn geen keurmerk redelijk 92 varken en rund

3 Plus Varkenssaucijsjes €5,20 7,6 3 101 te veel niet in orde gemiddeld/grof 1 ster goed 91 varken

4 Butch & Dutch Braadworst bieslook/zwarte peper €12,50 7,5 4 100 weinig niet veel bacteriën grof 2 sterren redelijk 94 varken

5 Jumbo Sappige Rundersaucijzen €9,00 7,1 2 110 te veel niet in orde fi jn geen keurmerk matig 93 rund

6 Marqt Bio Varkenssaucijs €12,50 7,1 2 125 gemiddeld niet veel bacteriën gemiddeld 3 sterren/bio redelijk 97 varken

7 Lidl Oldenlander Braadworsten €5,00 6,9 5 80 gemiddeld niet veel bacteriën fi jn/gemiddeld 1 ster goed 95 varken

8 Bio+ Braadworst €9,00 6,6 3 101 gemiddeld niet vriesschade en veel bacteriën gemiddeld 3 sterren/bio goed 96 varken en rund

9 Hollands Bio Runderbraadworst €17,20 6,6 2 109 te veel niet veel bacteriën fi jn/gemiddeld 3 sterren/bio goed 98 rund

10 Albert Heijn Sappige Braadworst €6,50 6,0 2 100 gemiddeld veel in orde fi jn/gemiddeld geen keurmerk redelijk 84 varken en rund

11 Albert Heijn Ambacht Runderbraadworst €9,40 5,4 2 120 te veel veel in orde fi jn/gemiddeld geen keurmerk goed 84 rund

12 Albert Heijn Varkenssaucijs €5,30 4,3 5 85 gemiddeld heel veel vriesschade fi jn 1 ster goed 77 varken

Test  Braadworsten & saucijzen
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• Butch & Dutch is te koop bij Albert Heijn.
• Hollands Bio is onder meer te koop bij Ekoplaza.
• Bio+ is te koop bij onder meer Plus en Coop.

Opvallende 
ingrediënten op 
het etiket

Antioxidanten
Ascorbinezuur (E300) 
oftewel vitamine C en 
natriumascorbaat (E301). 
Tegen verkleuring.

Voedingszuren
Citroenzuur (E330), natrium-
lactaat (E325) en natrium-
citraat (E331). Voor een lan-
gere houdbaarheid.

Vezels
Citrusvezel en rundervezel 
(collageen uit de huid). 
Dienen als waterbinders.

Water
Een beetje water draagt bij 
aan de sappigheid van de 
worst.

De drie worsten van Albert Heijn staan 
onderaan in de ranglijst van deze test.

De Varkenssaucijzen van Aldi zijn 
kwalitatief de beste uit deze test.
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MEER INFORMATIE EN VIDEO
consumentenbond.nl/
worst

braadworst

Weging voor testoordeel kwaliteit 27,5% 27,5% 30% 10% 5%

1 Aldi Saucijzen varken €4,90 8,1 4 80 gemiddeld niet in orde gemiddeld/grof geen keurmerk zeer goed 96 varken

2 Jumbo Fijne Braadworst €6,30 7,9 1 400 gemiddeld niet in orde fijn geen keurmerk redelijk 92 varken en rund

3 Plus Varkenssaucijsjes €5,20 7,6 3 101 te veel niet in orde gemiddeld/grof 1 ster goed 91 varken

4 Butch & Dutch €12,50 7,5 4 100 weinig niet veel bacteriën grof 2 sterren redelijk 94 varken

5 Jumbo Sappige Rundersaucijzen €9,00 7,1 2 110 te veel niet in orde fijn geen keurmerk matig 93 rund

6 Marqt Bio Varkenssaucijs €12,50 7,1 2 125 gemiddeld niet veel bacteriën gemiddeld 3 sterren/bio redelijk 97 varken

7 Lidl Oldenlander Braadworsten €5,00 6,9 5 80 gemiddeld niet veel bacteriën fijn/gemiddeld 1 ster goed 95 varken

8 Bio+ Braadworst €9,00 6,6 3 101 gemiddeld niet vriesschade en veel bacteriën gemiddeld 3 sterren/bio goed 96 varken en rund

9 Hollands Bio Runderbraadworst €17,20 6,6 2 109 te veel niet veel bacteriën fijn/gemiddeld 3 sterren/bio goed 98 rund

10 Albert Heijn Sappige Braadworst €6,50 6,0 2 100 gemiddeld veel in orde fijn/gemiddeld geen keurmerk redelijk 84 varken en rund

11 Albert Heijn Ambacht Runderbraadworst €9,40 5,4 2 120 te veel veel in orde fijn/gemiddeld geen keurmerk goed 84 rund

12 Albert Heijn Varkenssaucijs €5,30 4,3 5 85 gemiddeld heel veel vriesschade fijn 1 ster goed 77 varken
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Vastgesteld met behulp van microscoop

 Alle ‘ambachtelijke’ vleesproducten van Albert Heijn,  
waaronder de ambacht runderbraadworst zijn tijdens dit  
onderzoek (eind maart) uit het assortiment verdwenen.

deel van zijn Fijne Braadworst bevroren 
is geweest. Toch vinden we hier onder de 
microscoop geen bewijs voor. Dat kan, 
beaamt Van Trigt: ‘Als een product snel 
wordt bevroren en langzaam wordt ont
dooid, blijven de structuur en daarmee 
de kwaliteit en smaak van het vlees in 
stand.’ Waarschijnlijk heeft Jumbo dat 
dus gedaan. Omdat we geen vriesschade 
aantroffen, krijgt Jumbo op het aspect 
versheid het oordeel ‘in orde’ (zie tabel).

Veel bacteriën doen ook afbreuk aan de 
versheid van een product. Bij vijf worsten 
zagen we er zo veel onder de microscoop 
dat ze niet meer vers te noemen zijn. Of er 
ziekmakende soorten tussen zaten, was 
onder de microscoop helaas niet te zien. 
En als je ze door en door verhit, word je er 
waarschijnlijk niet ziek van. Maar of de 
worst erg lekker is, valt te betwijfelen.

Een braadworst bevat gemiddeld zo’n 
20% vet, waarvan bijna de helft van het 

ongezonde verzadigde soort. Dit komt 
overeen met ongeveer vier plakken kaas. 
Daarmee is een worst niet het toonbeeld 
van gezondheid. In de supermarkt de 
etiketten afspeuren naar de worst met 
het minste (verzadigd) vet kan, maar 
kent twee bezwaren. Ten eerste geeft vet 

ook smaak. Volgens Paul van Trigt zit in 
een goede braadworst toch wel 20% vet. 
Ten tweede sluipen er weleens fouten in 
het etiket. Zo beweert Butch & Dutch dat 
hun Braadworst met 10% ‘super mager’ 
is. Maar toen wij aandrongen op een 
nieuwe meting, bleek de Braadworst met 
22% vet zelfs vetter dan gemiddeld (zie 
afbeelding op pagina 11).

Conclusie
Hoe kies je nu de juiste worst voor de bbq? 
Het blijft lastig om op het etiket af te gaan. 
Toch biedt een hoog vleespercentage eni
ge houvast; dan weet je in elk geval dat een 
schep zetmeel en een plas water, als het 
goed is, achterwege zijn gebleven.  ■

•  Bindweefsel; een kwaliteitsaspect van het  
vlees; hoe minder bindweefsel hoe beter.

• Zetmeel; bij veel zetmeel dient het als vulmiddel.
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