Verbetering productaanbod
Het voedingsaanbod voor de consument verbeteren. Daar draait het om in het Akkoord Verbetering
Productsamenstelling. Fabrikanten en supermarkten werken al sinds de oprichting van het akkoord
samen om suiker, zout en vet in producten te reduceren.

Te maken afspraken 2019
Zout en/of
verzadigd vet

Zout

Zout
over zoveel
mogelijk soorten
Kant-en-klaar maaltijden

Chips

Vleesvervangers

Hollands

Suiker

Jam & vruchtenspreads

Zout

Pizza

Suiker en/of
verzadigd vet

Zout

Gehaktballen & braadworst

Zout

Dressings en kruidenmixen

Schepijs

Zout

Groenteconserven

Extra afspraken in het Nationaal Preventieakkoord

Vla, yoghurt, kwark,
toetjes & zuiveldranken
We maken de afspraak om
toegevoegde suikers verder te reduceren
in zuiveldranken en desserts.

Zoetwaren, chocola,
koek en banket
Ook maken we afspraken over
portiegrootte in koek, banket,
tussendoortjes, chocolade en snoep.

Frisdrank
We reduceren kilocalorieën
in frisdranken.

Afspraken sinds het begin van het akkoord (2014):

-5% Zout
-10% Suiker

-30-50% Zout
-100%
Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017

-30% Zout
-100%
Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017
Groenteconserven

Peulvruchten

Sauzen

-10%

-50%

-10%-15%

Zout en verzadigd vet
t.o.v. gemiddelde 2015

Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017
Appelmoes en compote

Zout
t.o.v. gemiddelde 2015

Kant-en-klaar maaltijden

Vers vleesbereidingen

Oosters en Italiaans

Zoals gepaneerde schnitzels, worstjes

-15%

-7%

-5%

Calorieën
t.o.v. gemiddelde
2012 - 2020

Zout

Verzadigd vet
t.o.v. gemiddelde 2015

Smeerkaas

Frisdranken

Margarine in cake

Incl. energiedranken, sportdranken
en limonadesiropen, excl. private label

-3-5% Zout -5% Suiker

-13% Zout

-10-13% Suiker

Zout en/of verzadigd vet
t.o.v. gemiddelde 2015

Zout en/of
verzadigd vet
Salades voor brood & toast

-5-10%

Ontbijtgranen

Vleesconserven
Zoals knakworsten, ragout

15%

-25%

van het assortiment passen
we t/m 2017 aan om aan
maximum toegestane
hoeveelheid zout te voldoen.

Zout
vanaf 2009

Soepen & bouillons

Brood

-9%
-5%
Zout

Diepvriessnacks

-21%

Verzadigd vet
vanaf 2013

Zout
t.o.v. gemiddelde
begin 2018
Hartige broodjes

Suiker
t.o.v. van december 2014
Vla, yoghurt, kwark,
toetjes & zuiveldranken

-22%
Zout
t.o.v. gemiddelde
vanaf 2006

Zout
vanaf 2012

Vleeswaren
Resultaten zijn het dubbele t.o.v. de afspraak

-4-12%

-5%

-7-15%
Zout en/of verzadigd vet
t.o.v. gemiddelde 2015
Chips, noten & zoutjes

Zoals worstenbroodjes, kaasbroodjes

Kijk voor meer informatie op www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl

Goudse kaas

