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Tabel 3. Ruwe schatting zoutinname kinderen op basis van voedselconsumptie 
gegevens van 2005/2006. Bron: Consumentenbond
Leeftijd 2-3 jaar 4-6 jaar
Productgroep gram gram 

zout
bijdrage gram gram 

zout
bijdrage

Brood 71 1,07 34% 86 1,29 35%
Vlees + vlees-
waar*

46 0,81 26% 53 0,93 25%

Koekjes** 33 0,26 8% 46 0,37 10%
Melk 210 0,25 8% 181 0,22 6%
Kaas 10 0,23 7% 12 0,27 7%
Yoghurt 131 0,16 5% 157 0,19 5%
Soep 13 0,13 4% 16 0,16 4%
Snacks*** 3 0,08 2% 4 0,10 3%
Ontbijtgranen 5 0,06 2% 4 0,04 1%
Melkdranken 40 0,05 2% 59 0,07 2%
Melkdesserts 31 0,05 1% 33 0,05 1%
Aardappel 42 0,02 1% 49 0,02 1%
Kwark 13 0,01 0% 10 0,01 0%
Totaal 3,15 3,72
* NEVO-tabel: gebraden gehakt
** NEVO-tabel: gemiddelde koekjes
*** Chipitos/Nibb-it

Actieplan  
Tasforce Zout

In 2007 heeft de Federa-
tie Nederlandse Levens-
middelenindustrie (FNLI) 
de Taskforce Zout in Le-
vensmiddelen opgericht. 
Directe aanleiding was 
de uitdrukkelijke oproep 
aan het bedrijfsleven 
in de Richtlijnen goede 
voeding om er via productinnovatie aan te werken dat 
de aanbevelingen dichterbij zouden kunnen komen 
voor grote delen van de bevolking. En deze oproep 
werd bovendien gecombineerd met een striktere aan-
beveling voor natrium dan in de oude richtlijnen. Wij 
meenden dat het zinvol was om de handschoen op te 
pakken.
Eind 2008 kon de taskforce haar actieplan presente-
ren. De doelstelling: gemiddeld 12 procent minder toe-
gevoegd natrium in verwerkte producten in 2010. In 
het plan is de expliciete intentie opgenomen om na 
2010 met verdergaande verlagingen te komen. Uit-
eindelijk zal de hoeveelheid met zo’n 25 tot 30 procent 
naar beneden moeten gaan. Onduidelijk is hoe lang de 
industrie hierover zal doen. Het is in de ene sector nu 
eenmaal gemakkelijker om minder zout te verwerken 
dan in de andere. Duidelijk is wel dat de bedrijven hier 
veel onderzoek naar moeten doen. Wij verwachten 
dat we er met een nieuwe reeks doelstellingen (voor 
bijvoorbeeld 2012) nog niet zullen zijn. Het wordt een 
kwestie van een lange adem en het is belangrijk dat 
die niet gaat stokken.
Nederland is een van de landen in de Europese Unie 
(EU) waar het omlaag brengen van de zoutconsumptie 
op de politieke agenda is gezet. De Europese Commis-
sie heeft in samenwerking met de diverse lidstaten 
een raamwerk opgesteld voor het in gang zetten van 
acties en beleid om dit teweeg te brengen. De Task-
force Zout is echter al eerder aan het werk gegaan, in 
navolging van onder andere het Verenigd Koninkrijk.
Voor de FNLI is het een eer om deze kar voor Neder-
land te mogen trekken. Momenteel werken we eraan 
om andere partners in de voedselketen op een of an-
dere manier bij het initiatief te betrekken. Zowel in 
supermarkten, de horeca als in de catering staat men 
ervoor open. Het is nu zaak een manier te vinden om 
iedereen zo goed mogelijk, en op eigen wijze, mee te 
laten doen! Ik heb er goede hoop op dat we hierin zul-
len slagen!

Christine Grit
Manager Voeding & Gezondheid FNLI, Rijswijk

Column

V&V_voorjaar09_03.indd   9 29-04-09   10:20


