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Kandidaat Gouden Windei 2022 
 
Pure Ambacht Ambachtelijke salade oma's 
aardappel-scharrelei (DIRK/Dekamarkt) 
 

Kritiek foodwatch: 

 
Waar bewaart grootmoeder het 

natriumbenzoaat ook alweer? Omdat 

‘ambachtelijk’ en ‘naar oma’s recept’ claims 

zijn die niet zijn vastgelegde kan DIRK deze 

salade een naam geven die een hele mond vol 

is. Heel veel consumenten hebben in ieder 

geval hun buik vol van dit soort ‘ambachtelijke’ producten die bomvol 

zitten met industriële ingrediënten, zoals conserveermiddelen en 

zoetstoffen. 

 

Feiten en bronnen 
 

• ‘Ambachtelijk’ is niets meer dan een lege marketingkreet. Het 

klinkt lekker, maar achter ambachtelijke etiketten gaat 

evengoed een scala aan fabrieksvoedsel schuil. Het is een 

makkelijk marketingsausje waarmee je als fabrikant snel wat 

meer voor je product kunt vragen. 

 

• Ambachtelijk is geen beschermde term in de Nederlandse 

Warenwet of Europese voedselwetten. Een voedselfabrikant is 

dus nergens aan gebonden bij het gebruik van deze term. En 

zo eindigt zelfs een aardappel-scharreleisalade bol van de E-

nummers met het predicaat ‘ambachtelijk’ in de schappen 

van DIRK en Dekamarkt. 

 

• E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen, maar 

diverse onderzoeken tonen aan dat niet alle E-nummers 

geheel risicoloos (meer) zijn. Zoals in dit product onder meer de 

conserveermiddelen natriumbenzoaat (E211) en kaliumsorbaat (E202)1. Van 

E211 is bekend dat het een chemisch conserveermiddel uit tolueen is dat 

astma, oogirritaties, netelroos, darmstoornissen, slapeloosheid, 

gedragsstoornissen en neurologische aandoeningen. E211 wordt afgeraden 

voor hyperactieve kinderen. E202 is ook een chemisch conserveermiddel dat bij 

 
1 
https://www.researchgate.net/publication/324458839_Potential_Safety_Issues_Surrounding_the_Use_of_Ben
zoate_Preservatives  

Ingrediënten: 
 

41% aardappel, 20% 

SCHARRELEI, water, 

plantaardige olie (raap, 

zonnebloem), ui, azijn, 

suiker, TARWEZETMEEL, 

SCHARRELEIGEEL, zout, 

aroma (SOJA, 

SELDERIJ), kruiden, 

gemodificeerd 

aardappelzetmeel, 

MOSTERDZAAD, 

gemodificeerd zetmeel, 

dextrose, smaak-

versterker: E621, 

zoetstof: E952/E954, 

conserveermiddel: 

E200/E202/E211, room 

(MELK), lactose (MELK), 

kleurstof: E160a, 

glucosestroop, 

gehydrolyseerd 

plantaardig eiwit (maïs, 

SOJA), verdikkings-

middel: E407, knoflook 

extract, maltodextrine 

Voedingswaarden per 
100 gram: 
 

Energie:  768 

kJ/185kcal 

Vet:  13,5 g 

Koolhydraten: 11 g 

 waarvan suikers 2,2 g 

Eiwitten         4,1 g 

Zout               0,6 g 

 

Verkoopprijs in winkel: 
 

1,99 €/350g 
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interactie met nitraten tot allergie, astma, netelroos, maagklachten, 

neusverkoudheid, darmstoornissen kan leiden. Ook de E621, E952, E954 en 

E407 worden in twijfel getrokken2.  

 

• De Europese verordening Nr. 1169/20113 bepaalt als algemene regel dat 

voedselinformatie niet misleidend mag zijn, met name niet ten aanzien van de 

kenmerken van het levensmiddel zoals eigenschappen, samenstelling, 

hoeveelheid of productiewijze. Het is de vraag of deze aardappel-

scharreleisalade de toets kan doorstaan op het vlak van eigenschappen en 

productiewijze. 

 

• Sinds een aantal jaren onderzoekt de NVWA of er sprake is van misleidende 

etikettering. Bij inspecties naar de benaming, lijst van ingrediënten en de 

afbeeldingen van ingrediënten op een etiket constateert de NVWA misleiding bij 

ongeveer 30% van de etiketten4.  

 

• Het ministerie van VWS doet al jarenlang onderzoek naar 

regulering/beleidskaders over misleidende etikettering. Er is grote behoefte aan 

betere wettelijke regels voor het gebruik van termen als traditioneel, 

ambachtelijk, vers, lokaal en natuurlijk op levensmiddelen. Uit de laatste 

voortgangsrapportage over het Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020 

dat in Q2 van 2021 verscheen5 blijkt dat VWS zelf een verkenning uitvoert naar 

regelgeving in andere Europese landen op het gebied van lokkende 

marketingtermen waarvan de betekenis niet is vastgelegd, zoals ‘ambachtelijk’ 

of ‘natuurlijk’. Helaas is het tot nu toe (27 oktober 2022) gebleven bij woorden, 

onderzoeken, praten en overleg en hebben consumenten van iedere 10 

boodschappen die ze in hun mandje doen er dus 3 waardoor ze worden 

misleid. 

 

  

 
2 https://www.google.com/search?q=wat+zit+er+in+uw+eten  
3 https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/labelling-of-foodstuffs.html  
4 https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-
roken/etikettering/publicaties/aandachtspunten-eerlijke-informatie-op-etiket/aandachtspunten-eerlijke-
informatie-op-etiket.pdf  
5 https://open.overheid.nl/repository/ronl-4b2ee261-616e-4209-b069-
6e04314c4c9d/1/pdf/voortgangsrapportage-actieplan-etikettering-van-levensmiddelen-2020.pdf  
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Dit jaar: aanbieding Dirk 10-08-2022 t/m 16-08-2022 
 

 
 

 

Dit jaar: aanbieding Dekamarkt 24-07-2022 t/m 30-07-2022 
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Ouder: aanbieding Dekamarkt 11-07-2021 t/m 17-07-2021 
 

 
 
 
Ouder: aanbieding Dekamarkt t/m 23-01-2021 
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Ouder: aanbieding Dirk 16-05-2020 t/m 23-05-2020 
 

 
 

 

Ouder: aanbieding Dekamarkt t/m 27-06-2020 
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