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dat vloeibare vetten en oliën gebruikt worden?  
Let dan op dit logo op de gevel van uw cafetaria. 
Uw cafetaria ondernemer voldoet dan aan de 
hoge eisen voor zo gezond mogelijk frituren.

AARDAPPELDIKTE  
EN CALORIEËN 
Hoe dikker de frites, hoe minder calorieën die 
bevat. Een dunner frietje bevat relatief meer 
oppervlak waarlangs vet naar binnen kan komen 
tijdens het bakken en bevat daardoor per portie 
meer calorieën. Maar zoals gezegd, sommige 
klanten houden van dunne frietjes en andere van 
dikke.  

BAKTEMPERATUUR EN -TIJD 
Last but not least wordt een goed gebakken  
frietje bepaald door baktemperatuur en -tijd.  
Te heet, te kort, te koud of te lang bakken is  
desastreus. Het frietje wordt te vet of het vet kan 
gaan verbranden. De professionele cafetaria-
ondernemer let dus goed op tijdens het bakken 
en ververst op tijd het vet.

SPELREGELS
VERANTWOORD FRITUREN

Een goed frietje, wat is dat eigenlijk? Het gaat 
om bakken met gevoel en precies de juiste dikte 
van de aardappel in combinatie met het juiste 
frituurvet of –olie en de juiste baktemperatuur 
en –tijd. Veel factoren die allemaal te samen de 
kwaliteit bepalen van het frietje dat u gaat eten. 
Uw cafetaria-ondernemer heeft vaak door  
jarenlange ervaring zijn weg hierin gevonden. 
Dat maakt dat professioneel bakken een  
voordeel biedt boven thuis bakken. 

En bij dat alles valt over smaak natuurlijk niet te 
twisten. Wat de één lekker vindt, vindt de ander 
juist minder lekker. Vlaamse frites of Franse  
frites, wat knapperiger of wat zachter, ambachte-
lijke stukjes aardappelen die wisselen in grootte 
of alle frieten juist even lang.   

BEWUSTE KEUZE 
FRITUURVET OF –OLIE
Frituurvet en -olie zijn te koop in allerlei verschil-
lende varianten. Ook hier geldt een persoonlijke 
voorkeur. Er is wel een duidelijke trend zichtbaar 
in deze producten in de afgelopen jaren: van vast 
vet naar vloeibaar frituurvet of -olie. Vloeibaar  
frituurvet of -olie is gezonder dan vast vet 
omdat het meer onverzadigde vetzuren bevat. 
Onverzadigde vetzuren helpen uw cholesterol- 
gehalte normaal te houden. Wilt u zeker weten 

Joris Prinssen | Woordvoerder 
Koninklijke Horeca Nederland 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is 
de brancheorganisatie voor de horeca.  
Wij vertegenwoordigen bijna 20.600  
horecaondernemers waaronder cafetaria-
ondernemers. KHN staat voor een  
professionele en toekomstbestendige 
horecabranche.  
 
Dit betekent dat wij het belangrijk vinden 
om te weten wat er speelt en wat 
belangrijke trends en ontwikkelingen zijn 
onder consumenten. Een van die trends is 
de toenemende aandacht voor gezondheid. 
KHN vindt de gezondheid van consu-
menten belangrijk en is daarom mede 
initiatiefnemer van de campagne 
Verantwoord Frituren. Samen met de 
Nederlandse oliën- en vettenfabrikanten 
heeft KHN deze campagne mede  
vormgegeven.  
 
Op het startpunt van de campagne in 2004 
was het aandeel vloeibare frituurvetten veel 
lager dan nu. Steeds meer cafetariaonder-
nemers maken de keuze voor gezondere 
frituurvetten.  Meer dan 85% van het 
frituurvet dat wordt gebruikt in de  
horeca is vloeibaar, en daar zijn we best 
trots op! Want vloeibaar is beter.  
 
In deze krant leest u meer over het belang 
van Verantwoord Frituren en wij hopen dat 
u na het lezen nog meer geniet van uw  
bestelling! Eet smakelijk! 

Gebruikt vloeibaar frituurvet  
of –olie
 
Verwijdert overtollig ijs van  
producten
 
Stemt de hoeveelheid frites of snacks af
op de hoeveelheid frituurvet of -olie.  
Hij/zij houdt als vuistregel een 
verhouding van 1:10 aan

Voegt zout pas toe na het frituren 

Bakt frites en snacks af op max. 175ºC

Ververst de olie of het vet als het:

Toetst met meetapparatuur de kwaliteit van het  
vet of de olie

Beseft dat bijvullen geen kwaliteits-
verbetering van het vet of de olie oplevert

Filtert het vet of de olie minimaal één 
keer per dag

EEN GOED FRIETJE
WAT IS DAT EIGENLIJK?

• te donker wordt
• stroperig wordt 
• gaat walmen

• gaat schuimen
• een te sterke geur 

of smaak krijgt

Uw Verantwoord Frituren 

cafetaria ondernemer: 
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2.
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Vast
15%

Vloeibaar
85%

Wat is het verschil tussen vaste en vloeibare 
frituurvetten?  Wanneer heet een vet eigenlijk 
vast of vloeibaar? En wat is het verschil tussen 
vloeibaar frituurvet of frituurolie?

VASTE EN VLOEIBARE  
VETTEN
Vetten heb je nodig. Vet levert energie en bevat  
belangrijke stoffen voor ons lichaam, zoals  
essentiële vetzuren en vitamines. Doorgaans komt 
ongeveer 1/3 van alle calorieën uit vet.  
Vetten worden vast of vloeibaar genoemd naar 
gelang ze vast of vloeibaar zijn bij kamertempera-
tuur. In ons land is kamertemperatuur vastgesteld 
op 20°C. Vaste vetten, het woord zegt het al, zijn 
vast bij kamertemperatuur. Ze smelten pas bij 
een hogere temperatuur. Vaste vetten hebben een 
functie in producten zoals croissants en choco-
lade. Ze zorgen er mede voor dat deze producten 
krokant zijn en smelten in de mond en niet in de 
hand. Een vloeibaar vet is vloeibaar bij kamertem-
peratuur en een olie is zelfs nog iets vloeibaarder.

@vetweetjes

W W W . F R I T U R E N I N D E H O R E C A . N L

ONVERZADIGDE EN 
VERZADIGDE VETZUREN
Alle vetten bestaan uit een mengsel van onver-
zadigde vetzuren en verzadigde vetzuren. Een vet 
met in verhouding veel verzadigde vetzuren is vast 
en een vet met in verhouding veel onverzadigde 
vetzuren is vloeibaar. De Gezondheidsraad  
beveelt aan om verzadigde vetten zoveel mogelijk 
te vervangen door onverzadigde vetzuren,  
vanwege de gezondheid. Onverzadigde vetzuren 
helpen een normaal cholesterolgehalte in stand 
te houden. Deze vetzuren zitten dus vooral in de 
vloeibare producten. De Gezondheidsraad beveelt 
dan ook aan om vaste frituurvetten zo veel moge-
lijk te vervangen door vloeibaar frituurvet of -olie.

IN DE PRAKTIJK
Inmiddels is 85% van het totale aantal liters oliën 
en vetten dat gebruikt wordt in de horeca, vloei-
baar. Uw cafetaria ondernemer gebruikt vloeibare 
frituurvetten en –oliën. De campagne Verantwoord 
Frituren heeft samen met ruim 3000 aangesloten 
ondernemers bijgedragen aan dit grote aandeel. 

WAT IS 
GEZOND FRITUREN?

IS PATAT GEBAKKEN 
IN VLOEIBAAR  

FRITUURVET OF –OLIE 
MINDER LEKKER? 

Nee, patat gebakken in vloeibaar vet of 
olie wordt door net zoveel mensen lekker 

gevonden als patat dat in vast vet is  
gebakken. Dat bleek uit een onderzoek van 
de Consumentenbond naar de verschillen 
in smaak van patat uit cafetaria’s die óf in 
vast óf in vloeibaar frituurvet frituurden. 
Bovendien gebruiken de meeste mensen 

thuis ook vloeibaar frituurvet of 
olie in de friteuse. 

? Veel gestelde vraag

@  Wist u dat het gebruik van vloeibaar frituurvet 
of -olie past in het streven van de overheid om 
verzadigde vetzuren en transvetzuren zo veel 
mogelijk te vervangen door onverzadigde vetten.

@  Wist u dat alle cafetaria’s die 
Verantwoord Frituren op de website: 
www.friturenindehoreca.nl staan.

uitgevonden. De Fransen zeggen op hun beurt 
dat zij het eerste frietje bakten.  
 
Of kwamen ze toch via Colombia naar Spanje? 
Patates frites betekent letterlijk “gefrituurde 
aardappel”. Van de naam patates frites zijn 
natuurlijk zowel de naam patat als friet 
gemaakt.

@  Wist u dat vloeibaar frituurvet en -olie in 
vergelijking met vaste frituurvetten veel 
onverzadigde vetzuren bevatten.

@  Vlaamse frieten of French fries?
De Belgen claimen dat zij ‘frites’ hebben 

Ververst de olie of het vet als het:

Toetst met meetapparatuur de kwaliteit van het  
vet of de olie

Beseft dat bijvullen geen kwaliteits-
verbetering van het vet of de olie oplevert

Filtert het vet of de olie minimaal één 
keer per dag

Aandeel van alle in de horeca gebruikte  

liters vet/olie (2013)

Wat is het verschil tussen vaste en vloeibare 
frituurvetten?  Wanneer heet een vet eigenlijk 
vast of vloeibaar? En wat is het verschil tussen 
vloeibaar frituurvet of frituurolie?

VASTE EN VLOEIBARE  
VETTEN
Vetten heb je nodig. Vet levert energie en bevat  
belangrijke stoffen voor ons lichaam, zoals  
essentiële vetzuren en vitamines. Doorgaans komt 
ongeveer 1/3 van alle calorieën uit vet.  
Vetten worden vast of vloeibaar genoemd naar 
gelang ze vast of vloeibaar zijn bij kamertempera-
tuur. In ons land is kamertemperatuur vastgesteld 
op 20°C. Vaste vetten, het woord zegt het al, zijn 
vast bij kamertemperatuur. Ze smelten pas bij 
een hogere temperatuur. Vaste vetten hebben een 
functie in producten zoals croissants en choco-
lade. Ze zorgen er mede voor dat deze producten 
krokant zijn en smelten in de mond en niet in de 
hand. Een vloeibaar vet is vloeibaar bij kamertem-
peratuur en een olie is zelfs nog iets vloeibaarder.
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? Veel gestelde vraag

WAT IS HET VERSCHIL  
TUSSEN VLOEIBAAR EN 
VAST FRITUURVET?  
Beide worden gemaakt van plantaardige 
oliën en zijn geschikt om mee te frituren. 
Vloeibaar frituurvet is rijk aan onverzadig-
de vetzuren. Vloeibaar frituurvet is net als 
olie vloeibaar bij kamertemperatuur. Het 
is daarom gemakkelijk en veilig in gebruik. 
Het wordt meestal verpakt in een  
kunststof fles. Voor vast frituurvet wordt 
soms dierlijk vet gebruikt en het bevat 
meer verzadigde vetzuren dan vloeibaar 
frituurvet of -olie. Vast frituurvet is in 
dozen verpakt, met daarin verschillende 
wikkels met blokken frituurvet. 

Wist u dat u cafetaria’s die 
frituren in vloeibaar vet of olie 
kunt herkennen aan deze 
deursticker: 

@  Wist u dat het Voedingscentrum dit 
initiatief ondersteunt?  

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/
verantwoord-frituren.

@  Wist u dat vloeibaar frituurvet en -olie met
het Verantwoord Frituren-logo minimaal 65% 
onverzadigde vetzuren en maximaal 2% 
transvetzuren bevatten. 

@  Wist u dat vloeibaar frituurvet en -olie in
vergelijking met vaste frituurvetten veel 
verzadigde vetzuren bevatten.

@  Wist u dat frituren het beste is op 175˚C? 
Bij een lagere temperatuur neemt de 
frites te veel vet op en bij een hogere 
temperatuur verbrandt de buitenkant zonder 
dat de binnenkant gaar wordt. 

@  Wist u dat Verantwoord Frituren partner is van 
Alles is gezondheid, www.allesisgezondheid.nl.

@vetweetjes

@vetweetjes

INTERVIEW SABINE ELKEN 
OVER FRITUREN

Sabine Elken, 20 jaar hockeyster bij vereniging 
Hockey Club IJsseloever HCIJ komt regel-
matig in de sportkantine van de vereniging. 
Verantwoord Frituren is benieuwd naar haar 
mening over frituren en gezondheid en stelde 
haar een aantal vragen.  

Sabine, je bent regelmatig te vinden in de 
sportkantine, wat brengt jou hier?
Ik ben al 12 jaar actief bij de vereniging en hockey 
zelf, maar ik train en coach ook twee teams van 
de vereniging. Zelf zit ik bij de senioren en speel 
ik op zondag. In de sportkantine komt iedereen 
gezellig bij elkaar om even wat te eten en te drin-
ken, dingen te regelen of gewoon gezellig aan de 
bar te hangen. Omdat ik zo vaak bij de vereniging 
te vinden ben, eet ik hier ook regelmatig iets. 
 
Vaak ben ik er het hele weekend en doordeweeks 
ook wel 4 keer. Ik sport dus heel veel en ben zelfs 

ook nog in de sportschool te vinden voor 
krachttraining. Ik zorg goed voor mijn lijf en 
beweeg veel.

Wat eet je het liefst na het trainen?
Eerlijk gezegd eet ik het liefst een broodje kroket 
met daarbij een biertje. Maar het is natuurlijk 
niet verstandig om dat elke keer te eten. Maar de 
broodjes kroket zijn hier zo lekker en mijn  
weekend is niet compleet zonder dat broodje.  
In de kantine worden ook andere broodjes  
verkocht met kaas of vleeswaar, die neem ik ook. 
Dan voel ik me toch net iets minder schuldig 
over dat broodje kroket op zondag.

Frituren ze in de kantine in vloeibaar 
frituurvet of –olie?
Jazeker, dat doen ze! Dat is natuurlijk wel heel 
fijn, niet alleen voor mij maar voor alle leden van 
de vereniging. Ik heb hierdoor toch het gevoel dat 

mijn broodje kroket minder kwaad kan. Ik vind 
het belangrijk dat er gezonder wordt gefrituurd in 
alle horecagelegenheden. Overigens hebben wij 
niet dat groene logo van jullie in de sportkantine 
hangen. 

Heb je nog een tip voor de lezers van de 
Verantwoord Frituren krant?
Jazeker, kom ook eens zo’n lekker broodje kroket 
proeven in onze gezellige kantine. Dat kan dus 
best, omdat hij is gefrituurd in vloeibaar vet.  
Maar zorg ook voor voldoende beweging, want  
dat is voor je gezondheid heel belangrijk.

Weet je trouwens dat gebruikt frituurvet  
gerecycled kan worden?
Nee, dat weet ik niet. Dus je bedoelt dat het vet 
wat in onze kantine is gebruikt opnieuw wordt 
gebruikt? Ik wist niet dat er zoveel komt kijken  
bij frituren. 
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@  Wist u dat het Voedingscentrum dit 
initiatief ondersteunt?  

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/
verantwoord-frituren.
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IN HEEL NEDERLAND KUNT U EEN 
VERANTWOORD GEFRITUURD 
PATATJE OF SNACK KRIJGEN

ONZE DEELNEMERS 
IN NEDERLAND 

 
Hiernaast ziet u de verdeling  

van de ruim 3000 
 deelnemers  van Verantwoord 
Frituren door heel Nederland. 

 
Kijk voor de complete lijst 

met deelnemers op:
www.friturenindehoreca.nl
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ALLERGENEN EN OLIËN 
EN VETTEN
In geraffineerde olie zitten geen eiwitten en dus 
ook geen allergenen. Behalve bij arachideolie: 
omdat pinda’s mogelijk sporen kunnen achterla-
ten in de arachideolie (pindaolie) is die olie wel  
tot allergeen bestempeld. Ditzelfde geldt voor  
sesamolie, ook die olie wordt als allergeen 
bestempeld, maar daar wordt vrijwel niet in  
gefrituurd. 

Een allergie is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen. Vis, eieren en melk zijn 
voorbeelden van allergenen. De meeste allergenen in voedsel zijn eiwitten of eiwitbestanddelen.
Ingrediënten die eiwitten bevatten en die bekend staan als allergenen zijn bijvoorbeeld granen (gluten!), noten 
en soja. Voor wat betreft soja: het is belangrijk te weten dat het hier gaat om de soja eiwitten zoals bijvoorbeeld 
in sojamelk en tofu, niet om de soja olie. 

VOORZICHTIGE WERKWIJZE
Uw cafetaria-ondernemer kan aangeven welke 
allergenen er in de producten zitten die hij  
serveert. De oliën en vetten bevatten dus meestal 
geen allergenen, maar de snacks of producten 
kunnen wel allergenen bevatten.  
 
Hebt u een allergie, geef dat dan vooraf aan bij de 
cafetaria-ondernemer, zodat hij de juiste  
maatregelen kan nemen.

ALLERGENEN EN 
FRITUREN

WAAROM ZIJN 
ONVERZADIGDE VETTEN 
GEZONDER?  
Onverzadigde vetten helpen mee om het 
cholesterolgehalte te verlagen, waardoor 
het risico op hart- en vaatziekten minder 
wordt. Een te hoog cholesterolgehalte in 
het bloed is een belangrijke risicofactor 
voor hart- en vaatziekten. Om de kans op 
hart- en vaatziekten te verlagen, is het 
van belang producten met veel verzadigd 
vet te vervangen door producten met veel 
onverzadigd vet. Deze gezonde vetzuren 
zitten vooral in oliën, margarine uit een 
kuipje, vloeibare bak en braadproducten 
uit een knijpfles, vloeibaar frituurvet, 
vette vis en noten.  
 
Meer informatie over onverzadigde vetten 
vindt u op de website van MVO – de  
ketenorganisatie voor oliën en vetten  
www.vettefeiten.nl of het voedings- 
centrum www.voedingscentrum.nl.

MAG IK EIGENLIJK WEL
EEN PATATJE ETEN? 

Ja hoor, als u niet te vaak frites en snacks 
eet en voldoende varieert in uw voeding, dan 
past ook een patatje in een gezond voedings-
patroon. Zeker als uw patatje gefrituurd is 
in vloeibaar frituurvet of -olie. Dit vloeibare 
frituurvet of -olie is namelijk rijk aan goede 
onverzadigde vetzuren. Onverzadigde vet- 
zuren verlagen het cholesterolgehalte van 
het bloed en verminderen daardoor de kans 
op hart- en vaatziekten.  

?

? Veel gestelde vragen
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DUURZAAMHEID VAN 
FRITUURVETTEN EN -OLIËN

bij het verduurzamen van de keten. Het gaat om 
het inkopen van duurzame grondstoffen en het op 
een duurzame manier verwerken van de grond-
stoffen in de fabriek. Zo is mede door de inzet 
van de Nederlandse oliën- en vettenindustrie, nu 
80% van de door de voedingsmiddelenindustrie 
gebruikte palmolie duurzaam. Daarnaast zijn 
forse energiebesparingen gerealiseerd.  
Ook leveren ze een bijdrage aan de bio-economie, 
dat wil zeggen een economie op basis van  
hernieuwbare grondstoffen. Denk bijvoorbeeld 
aan het recyclen van gebruikte vetten!

FRITUURVET, RECYCLE HET!
Wist u trouwens dat uw cafetaria-ondernemer het 
gebruikte frituurvet recyclet? Door het gebruikte 
frituurvet op te laten halen door vetinzamelbedrij-
ven wordt het hergebruikt als biodiesel. Biodiesel 
spaart fossiele brandstoffen uit en vermindert de 
CO2-uitstoot.

Dit logo staat voor recycling van gebruikt 
frituurvet, er wordt biobrandstof van gemaakt.

Oliën- en vetten spelen een grote rol in de wereldvoed-
selvoorziening. Ze worden veel gebruikt om producten 
in te bakken of te frituren en worden in veel 
voedingsmiddelen verwerkt. De wereldbevolking groeit 
de komende decennia fors en de koopkracht in  
opkomende economieën stijgt. Hierdoor neemt de 
vraag naar oliën en vetten toe. 

Dit betekent dat het belangrijk is de oliehoudende 
gewassen zo duurzaam mogelijk te telen, met een 
zo hoog mogelijke opbrengst. Het is daarnaast 
belangrijk dat de gewassen milieuvriendelijk  
verwerkt worden. Onder duurzaam verstaan we 
‘met respect voor mens, dier en de omgeving’.

NEDERLANDSE FABRIKANTEN
Nederland is één van de grootste importeurs en 
verwerkers van oliezaden, tropische oliën en  
vetten in Europa. De Nederlandse oliën- en vet-
tenfabrikanten spelen daarom een belangrijke rol 

Zonnebloem 

Palmboom

Soja

Koolzaad

MOET IK THUIS OOK 
VLOEIBAAR FRITUURVET 
GEBRUIKEN? 
Ja, vloeibaar frituurvet of –olie is heel 
geschikt om thuis te gebruiken. De meeste 
Nederlanders doen dit ook al. Het is niet 
alleen gezonder, maar ook een stuk 
makkelijker bijvoorbeeld bij het vervangen 
van het vet. Aanbevolen wordt te frituren 
op 175° C voor een goudgeel resultaat en 
na 5-7 bakbeurten het vet te verversen.  
 
Meer tips en adviezen om thuis 
verantwoord te frituren vind u op de  
website www.vettefeiten.nl van MVO – de 
ketenorganisatie voor oliën en vetten.

? Veel gestelde vragen
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• BAKKEN 
• CAFETARIA 
• FRIKANDEL 
• FRITES 
• FRITUREN 
• FRITUURVET
• GEZELLIG 
• GOUDGEEL
• HORECA

• KROKANT 
• KROKET
• KWALITEIT 
• LEKKER
• LUNCH
• ONVERZADIGD 
• OLIE 
• PATAT  
• RESTAURANT

• SAUS
• SNACKBAR
• SPELREGELS 
• VAKMANSCHAP
• VERANTWOORD
• VETZUUR
• VLOEIBAAR

oplossing: -1-kleur jurkje moeder -2-een wolkje ontbreekt -3- vorkje op puntzak is weg  -4- 
zoutvaatje -5- bril vader -6- kleur embleem op t shirt jongen -7- vogel heeft extra frietje  -8- 

onderste rij tanden van de zon -9- kleur saus frietbakje -10- kleur vorkjes

Zoek de 10 verschillen!

Stuur de oplossing van de woordzoeker op naar MVO, Louis Braillelaan 
80, 2719 EK Zoetermeer. Voeg je naam en adres toe bij de oplossing.  
De eerste 100 inzendingen krijgen iets leuks thuisgestuurd. 

Het woord tussen de pijlen is: ....................................................

MV0155 wt Verandwoord Frituren krant NEW.indd   8 05-04-16   16:20


