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Unilever sustainable living plan

WE MAKE SUSTAINABLE LIVING COMMON PLACE



Nutrition: Walking the Talk

Producten Marketing Informatie

Unilever confidential 4

Responsible Choices

USLP commitments 
(global status 2017 based on WHO 

guidelines)60%
by 2020

75%
by 2020

90%
by 2017

100%
by 2012

Highest
Nutritional
Standards

Reduce
Salt

Reduce
SAFA

Remove
Trans Fat

25%
by 2020

100%
by 2014

Reduce
Sugar

Reduce
Calories

Reduce
Calories

80%
by 2015

https://www.unilever.com/sustainable-
living/

100%
by 2015

Nutrition 
Labelling

https://www.unilever.com/sustainable-living/


Product voorbeelden 2018 - Benelux



Wat is gezonder?



Wat is gezonder?

Croissant van de bakker Wit brood uit de supermarkt Volkorenbrood uit de supermarkt

Per 100 gram

Energie (kcal) 403

Vet (g) 21

Koolhydraten (g) 42

Suikers (g) 3,5

Voedingsvezel (g) 2,5

Eiwitten (g) 9,5

Zout (g) 1,5

Per 100 gram

Energie (kcal) 250

Vet (g) 1,0

Koolhydraten (g) 50

Suikers (g) 1

Voedingsvezel (g) 1,5

Eiwitten (g) 9

Zout (g) 0,9

Per 100 gram

Energie (kcal) 220

Vet (g) 1,5

Koolhydraten (g) 37

Suikers (g) 1

Voedingsvezel (g) 6

Eiwitten (g) 11

Zout (g) 0,9



Wat is gezonder?



Toegevoegd zout werd niet
gemeten!

VS

Recepten waren minder gezond dan 
kant-en-klare maaltijden. 

Ze bevatten significant meer 
energie, eiwit, (verzadigd) vet en 
minder vezels.



Unilever positie

• Niet de mate van bewerking maar de nutritionele waarde van een
voedingsmiddel bepaalt de gezondheid.

• Bijna alle voedingsmiddelen en dranken hebben enige vorm van 
bewerking nodig voor consumptie. Bewerking maakt voeding veilig, 
eetbaar en helpt kwaliteit te behouden. 

• We kunnen de wereld niet voeden met alleen verse producten. Niet
alle mensen hebben toegang, tijd en capaciteit om alleen onbewerkt
voedsel te bereiden. 



De nutriënten dichtheid van gedroogde groentesoepen waren in 
dezelfde orde van grootte als zelfgemaakte en andere soepen. 
Deze data suggereren dat droge groentesoepen, zoals 
zelfgemaakte soepen significant kunnen bijdragen aan de 
aanbevolen dagelijkse inname van nutriënten en groente.



Impact van NOVA classificatie op 
de consument en de industrie



NOVA terminologie in voedingsaanbevelingen in 
Latijns Amerika

13

Colombia
2015

Uruguay
2016

Brazilië
2014Peru

2018

Ecuador
2018

Argentinië
2018

Algemene boodschappen:
• Geef de voorkeur aan onbewerkt of minimaal bewerkt

voedsel
• Voorkom consumptie van sterk bewerkt voedsel
• Consumptie van sterk bewerkt voedsel is gerelateerd aan

obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten



Impact op regelgeving

PAHO heeft in 2015 criteria opgesteld voor calorieën, zout, toegevoegde suikers, andere 
zoetstoffen, totaal vet, verzadigd vet en transvetten.

Deze criteria zijn alleen van toepassing op (sterk) bewerkte voedingsmiddelen zoals 
gedefinieerd door NOVA.

Chili heeft deze criteria geïmplementeerd en waarschuwingslabels ingevoerd. Ook zijn er 
restricties voor marketing aan kinderen. Mexico zal waarschijnlijk volgen.



Voorbeeld uit Chili



Margarine Light
Boter

Boter met zout Margarine

Calorieën
900kcal

Verzadigd vet
47g

Calorieën
744kcal

Verzadigd vet
52,5g

Calorieën
456kcal

Verzadigd vet
22g

Calorieën
640kcal

Verzadigd vet
24,5g

Helpt dit de consument? 

Per 100 gram



Groei per semester ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (volume)

Impact op consumptie in Chili
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Chocolates Galletas Saborizantes para leche

H1 2016 H2 2016 H1 2017

Chocolade Koekjes Chocoladepoeders, e.d.


Gráfico1
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Hoja1

				H1 2016		H2 2016		H1 2017

		Chocolates		-0.5		-10.9		-3.1

		Galletas		3.6		-4		0.9

		Saborizantes para leche		-0.2		-3.9		2.5







https://digital.elmercurio.com/2019/09/08/C/KL3LOE5D 8 sep 2019

Merken prefereren om terug te gaan naar hun originele
recepturen, ongeacht de waarschuwinslabels

De Chileense minister van gezondheid, Jaime Mañalich, zegt
dat mensen een beetje ongevoelig worden voor de 
waarschuwingslabels omdat alle producten in de supermarkt
een label hebben.

Hij erkent ook dat de overheid gestopt is met de educatie van 
de consument als middel tegen de bestrijding van obesitas.

https://digital.elmercurio.com/2019/09/08/C/KL3LOE5D


Ook in Europa wordt steeds meer naar bewerking 
gekeken



Helpt dit de consument?



Implicaties voor de industrie

• Risico op een negatieve perceptie van de 
consument van bewerkt en verpakt voedsel

• NOVA classificatie overgenomen in nieuwe 
voedingsaanbevelingen en regelgeving 
(waarschuwingslabels, belasting, marketing 
restricties)

• Grote druk van de consument om additieven te 
verwijderen (clean label)

• Dit voedt de perceptie van de consument dat 
bewerkte voedingsmiddelen/additieven 
ongezond zijn



Uitdagingen voor gezondere producten

Voorkeur voor 
clean label

Functionaliteit  
in het product 

Beperkingen 
vanuit 

regelgeving

Educatie van 
de consument

Wat is 
kaliumchloride?

Waarom 
bevat zout 

jodium? Zoetstoffen zijn 
niet natuurlijk 



Conclusies

Unilever standpunt:

• Niet de mate van bewerking, maar de nutritionele waarde van een 
voedingsmiddel bepaalt de gezondheid.

• Daarom volgen we de internationale richtlijnen voor gezonde voeding en 
blijven we de nutritionele samenstelling van onze producten verbeteren 
door suiker, zout en vet te verlagen in onze producten en positieve 
nutriënten te verhogen.

• Een classificatie van voedingsmiddelen puur op basis van de mate van 
voedselbewerking helpt de consument niet om een gezondere keuze te 
maken

• Voedselbewerking is nodig om iedereen te kunnen voorzien van eten. 
Bewerkt voedsel heeft ook veel voordelen, zoals veiligheid, kwaliteit, 
houdbaarheid, smaak en gemak



Vragen?



Backup slides



Gezondheidseffecten van nutriënten waarvan de 
inname beperkt moet worden volgens WHO/FAO

Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases 2003 



Unilever’s Nutrition Commitments - Nederland

69% 100% 89%-34% 100%64%

2018

100%



Tegen 2020 voldoet 75% van ons Foods-assortiment aan zoutgehaltes die zoutinname van max. 5g 
zout/dag mogelijk maken

Natuurlijk Lekker! Mixen, Sauzen, en soepen vallen allemaal binnen de <5gr zoutnorm.
Flinke zoutreductie per portie met behoud van smaak. 

Verlaging in zout vs core gemiddeld 24%

-42%

-24%-24%

-14%

Knorr en de zoutmissie
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