De gezonde keuze de makkelijke keuze maken. Daar draait het om bij het Akkoord Verbetering
Productsamenstelling. In 2018 worden de volgende afspraken gemaakt waar fabrikanten
en supermarkten zich aan zullen commiteren.

Te maken afspraken 2018
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Met welke uitdagingen werken we?
Smaak en houdbaarheid
Veel consumenten zijn blij met een betere samenstelling, maar alleen als het product lekker blijft.
Daarom is herformuleren in kleine stappen vaak noodzakelijk. Zout en suiker zorgen naast
smaak ook voor houdbaarheid van producten. Daarom is het soms nodig om hulpstoffen
in te zetten, zoals conserveermiddelen.
Internationale context
Bij internationale bedrijven die Europese recepturen hebben is het niet altijd mogelijk
om voor de Nederlandse markt een uitzondering te maken. Dit kost vaak tijd en past niet
altijd binnen de planning van het Akkoord.

Zuivel (vervolgafspraak)

Afspraken t/m 2017
Dit zijn de afspraken die sinds het begin van het Akkoord zijn gemaakt:

-10%-15%
Zout
t.o.v. gemiddelde 2017

Hamburgers (zowel rauw als gegaard)

-30-50% Zout
-100%

Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017

Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017
Groenteconserven

Peulvruchten

-50%

-10%

Toegevoegd suiker
t.o.v. gemiddelde 2017

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

Appelmoes

-30% Zout
-100%

-10%
Zout
t.o.v. gemiddelde 2015

Kant-en-klaar maaltijden

Vers vleesbereidingen
Zoals gepaneerde schnitzels, worstjes

-15%
Calorieën
t.o.v. gemiddelde
2012 - 2020

-5-10%

Zout
t.o.v. gemiddelde 2014

-7%
Verzadigd vet
t.o.v. gemiddelde 2015

Sauzen

Frisdranken

Margarine in cake

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

-4-12%

-7-15%

Zout
t.o.v. gemiddelde
begin 2018

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

Hartige broodjes

Chips, noten & zoutjes

Zoals worstenbroodjes, kaasbroodjes

Brood

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

Vleesconserven

-5%

Zout
t.o.v. gemiddelde
vanaf 2011

Zout
vanaf 2009

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

Zoals knakworsten, ragout

-30%

-25%

-5-10%

Suiker
t.o.v. van december 2014

Groenteconserven

Vla, yoghurt, kwark,
toetjes & zuiveldranken

-9%
-21%

Verzadigd vet
vanaf 2013

Zout
vanaf 2012

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

Kijk voor meer informatie op www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl

15%
van het assortiment passen
we t/m 2017 aan om aan
maximum toegestane
hoeveelheid zout te voldoen.

Soepen & bouillons

