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Boven iets meer groente, iets minder vlees dan gebruikelijk (onder). Foto’s Mike Roelofs

Ookblijmet
mindervlees
ophetbord
Jemoetgoedkijkenomhetverschil te
zien:ongemerktetenVander
Valkklantenmeergroenten.

Van onze verslaggeefster
Nell Westerlaken

amsterdam Restaurantbezoekers
eten flinkmeer groenten als ze die op
hunbordkrijgenaangeboden.Ookzijn
zeminder gehecht aan een groot stuk
vleesdanzezelfmisschiendenken.Een
verdubbelingvandehoeveelheidgroen-
ten leidt tot een extra consumptie van
ruim 30 procent als de portie vlees
wordtverkleind.

Gevraagd naar de hoeveelheden
groenten en vlees antwoordden 1.800
bezoekers in drie restaurants: ‘Precies
genoeg.’ Zonder het teweten kreeg de
helft vanhen 150gramgroente voorge-
schoteld in plaats vande gebruikelijke
75 gram. Hun portie vlees was gemid-
deld 12,5 procent kleiner dan die van
hunmedegasten ineencontrolegroep.

Naasteenportiegroentenophetbord
serveren Van der Valkrestaurants ook
noggroenteninschaaltjes.Deelnemers
metverkleindehoeveelhedenvleesaten
87procentmeergroentenvanhunbord
en 16 procentminder uit de schaaltjes.
Per saldo kregen ze 31 procent meer
groentenbinnen. ’

Hetonderzoekwerduitgevoerddoor
het bureau Variatie in de Keuken in sa-
menwerkingmetWageningenUniver-
siteit en Research in Van der Valkvesti-
gingen te Vught, Ridderkerk enHoorn.
Ruim 3.800 gasten dedenmee aan het
experiment zonder het teweten, 1.800
vanhenvuldeneenenquête in.

Bedrijfsmanager Peter Raaijmakers
van hotel-restaurant Van der Valk in
Vught zegt ‘wel een nachtje wakker te
hebben gelegen’ voordat hij besloot
meetedoenaanhetonderzoek. ‘Hetwas
spannend.Alsweserieuzeklachtenhad-
dengekregen,warenweeronmiddellijk
mee gestopt.Maarwemerken sowieso
dat onze gastenbewuster omgaanmet
voedingengezondheid.Vooral jongere
bezoekersbestellenvakereenmaaltijd-
salade dan een traditioneelmenumet
groenteenvleesof vis.’

Tochwashij ‘positief verrast’ doorde
uitkomst. ‘Achteraf bleekhetzo’nsucces
datikmeafvraagwaaromwezelf nietop
hetideezijngekomen.’Gemiddeldwerd
33procentmindervleesweggegooid in
dedrie restaurants.
‘VanderValkstaatbekendomzijnroy-

ale porties; het is blijkbaar een vastge-

roest idee dat de gasten alleen komen
voordatgrote stukvlees’, zegtRaaijma-
kers.Nahetonderzoekheefthij dehoe-
veelhedengroentenenvleesaangepast.
Deentrecote, de varkenshaas enandere
vleesklassiekersophetVanderValkmenu
zijn nu 20 procent kleiner. De porties
groentenzijnverdubbeld.‘Hetisgeenbe-
zuiniging omdat we kwalitatief hoog-
waardiger vlees serveren, van kalveren
dieeengoedbuitenlevenhebbengehad.’
‘Eenverdubbelingvandehoeveelheid

groenten naar 150 gramwas nogal ex-
treem’, zegtErikvanBommelvanVaria-
tie in de Keuken, een stichting die via

‘menu engineering’ duurzaamheid in
restaurants wil bevorderen. ‘De chef-
koks van de deelnemende restaurants
waren inhet beginwat huiverig. Ze za-
ten nogal vast aan die grote lap vlees,
maar gaandewegwerden ze steeds en-
thousiaster. Dit onderzoek laat ziendat
alle partijen erbijwinnen als de balans
ophetbordwordtaangepast.’
DenieuweSchijf vanVijf, inmaartge-

presenteerddoorhetVoedingscentrum,
adviseerteendagelijkseconsumptievan
250 gram groenten. ‘Met 150 gram
groentenbijdehoofdmaaltijdeneento-
maatjepluseenpaarschijfjeskomkom-
meropbrood,zit jealvrijwelopdiehoe-
veelheid’, aldusVanBommel.
Projectleider Anke Janssen, consu-

mentenonderzoeker aanWageningen
Universiteit, is niet verrast door de uit-
komst. ‘Wijhebbenhet reëlegedragge-
meten. Als je het ongemerkt doet, is de
acceptatiegraad onder de deelnemers
hoger.Watwel opvalt, is dat dewaarde-
ringvoordemaaltijdhetzelfdeblijft.’

De sterkste horecamerken van Ne-
derland in 2016:
1. La Place (100)
2. McDonald’s (97)
3.Van der Valk (96)
4. Starbucks (83)
5. Burger King (82)
6. Subway (80)
7.Thuisbezorgd.nl (75)
8. Domino’s Pizza (74)
9. Délifrance (73)
10. KFC (71)

Top-10

Waaromdeappelmoesvantafel isverdwenen
Van onze verslaggeefster
Nell Westerlaken

vughtWaar isdeappelmoes?Watdeober
indeVughtseVanderValkvestigingookop
tafel schuift,het schaaltjeappelmoes-met-
kers is ernietbij.Het is zaterdagavondhalf
zes,het restaurantenhet terras lopen lang-
zaamvol. Eengroeptwintigers strijktneer
naast eengezin, tweeoudereherendrin-
keneenbiertjenaeen fietstocht.

Eengezinmet tweekinderen isalbegon-

nenaandeavondmaaltijd.Rondomderijk-
gevuldebordenwordteensatellietstelsel
aanbijgerechtenuitgestald: voor iedereen
is erpataténgebakkenaardappelspluseen
schaaltjebroccoli.Maargeenappelmoes.
Jarenlangwasdeappelmoesoptafel even
emblematischvoorhet concernalsde toe-
kanophetdak.
‘Erkwamzoveelappelmoesenslaterug

naardekeukendatwediealleennogopver-
zoekserveren’, zegtmanager foodandbever-
ageTimRijnen.Onbeperktengratis,datwel.

Het isnietdeenigeveranderinginhetvan
oudshertraditionelerestaurant.Dekleine
kaartbiedteenkeuraanmaaltijdsaladesen
zowaarwatexotiekindevormvaneenAsia
MixeneenOostersegambasalade.Hetge-
rechtvandemaand:Flammkuchen.

Degrotekaart,met24hoofdgerechten, is
deNederlandseversievanwat inDuitsland
degutbürgerlicheKücheheet, eenbaken in
veranderendeculinaire tijden:Hollandse
biefstuk, varkenshaasjes, slibtongetjes.
Zelfsde sausPicassoontbreektniet.

‘Het isgevarieerdengoedetenhier’, zegt
Riet vanBoxtel ( 83).MethaarmanWil eet
zegemiddeldvierkeerperweekbijVander
Valk.Hunvaste tafeltje inhet restaurant
voelt als thuis, zegt ze.

Dat zemeergroentekrijgendanvroe-
ger? ‘Nu jehet zegt.Goedhoor. Thuis eten
weookveelgroenten, altijdvers. Zelfsde
appelmoesmaak ikvers.’

Buiten isdeober ingeschakelddoorhet
gezin. Er isnognetplaatsvoordrie schaal-
tjesappelmoesopdebomvolle tafel.


