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Onderwerp
Publicatie Consumentengids gehakt

Geachte heer,

De Consumentenbond publiceert in het meinummer van de Consumentengids (zie bijlage in de
mail, graag tot publicatie vertrouwelijk behandelen) het artikel “Verdraaid vet”. Strekking van dit
artikel over supermarktgehakt is dat het vetgehalte van (mager) gehakt nog steeds hoog is. De
Nederlandse Warenwet laat een hoger percentage vet toe voor gehakt dan de Europese regelgeving
voor gehakt vlees (die overigens ook is geïmplementeerd in de Warenwet). Consumenten die met
“mager “gehakt” denken te kiezen voor een gezonde keuze, komen bedrogen uit.

Helaas zijn de conclusies in dit onderzoek niet anders dan eerder onderzoek dat wij deden in 2017.
Het is wat ons betreft dan ook tijd om de Nederlandse regelgeving rond deze producten aan te
passen. Mager gehakt moet echt mager zijn, en dat betekent een eerste stap naar maximaal 10%
vet. Een verdere verlaging naar de op Europees niveau gehanteerde maatstaven voor gehakt vlees
ligt voor de hand.
In Nederland gelden voor gehakt zoals wij dat kennen niet de Europese regels, maar de Warenwet.
Maximaal 25% vet voor gehakt en maximaal 15% voor mager gehakt is toegestaan. Dat laatste
vinden we niet echt ‘mager’. Daarnaast ontbreekt een melding van het vetgehalte veelal op de
voorkant van de verpakking, in tegenstelling tot voorbeelden in het buitenland.

Verlaging van het maximale vetgehalte naar uiteindelijk 7% of nog minder en een aanduiding van
het vetgehalte op de voorkant van de verpakking zou goed passen binnen de uitgangspunten van
het preventieprogramma van de overheid. Minder suiker-, zout- en vetinname. Om consumenten die
keuze te geven moeten zij kunnen vertrouwen op een aanduiding als “mager”.

Wij verzoeken u binnen de branche overleg aan te gaan en daarmee tot afspraken te komen tot
vermindering van het vetgehalte in gehakt en een betere aanduiding daarvan op de voorkant van de
verpakking.
Ik hoor graag uw reactie hierop.
Olof King
Directeur Belangenbehartiging

Met vriendelijke groet,
Consumentenbond
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