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18-34 jaar 14%
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Weet u wat separatorvlees is?

Ja 28%

Nee 72%

n=1.000

Separatorvlees is de amorfe roze of grijze vleesmassa, ook wel bekend als ‘spuitvlees’, 
‘schraapvlees’of ‘pink slime’ verkregen uit de karkassen van geslachte dieren – vooral 
pluimvee, soms varkens. Dit wordt mechanisch met een lage- of hogedrukmachine van 

de resten van de botten gesepareerd. 

Weet u waar separatorvlees in zit (in welke producten)?
n=1.000

Ja 26%

Nee 74%



In welke producten zit volgens u separatorvlees?
n= 1.000

Frikandel 46%

Kipnuggets 14%

Worst 14%

Snacks 10%

Knakworst 10%

Hamburger 5%

Gehakt 4%

Kroket 3%



Wat vindt u het ergste risico?

Bacteriële groei 67%

(Ongewilde) consumptie van 
kip of varken 10%

Fraude 23%

n= 1.000

Het is belangrijk om te weten van welk karkas en waar het separatorvlees vandaan 
komt (traceerbaarheid), omdat er verschillende risico's aan de productie, verkoop en 

consumptie van separatorvlees verbonden zijn. De voornaamste risico's zijn: 

• Bacteriële groei: Omdat het separatorvlees zo fijngemalen is, voelen bacteriën zich 
er thuis en kunnen daardoor sneller tot gevaarlijke aantallen uitgroeien. Voordat 

separatorvlees in producten verwerkt is bevat het vaak te veel ziekmakende 
bacteriën. Separatorvlees is gevoeliger voor bacteriële infectie dan ander vlees.  

• (Ongewilde) consumptie van kip of varken: Het overgrote deel van dit mechanisch 
verkregen (separator)vlees komt van kippen, de rest van varkens. De consumptie 

van bewerkte vleesproducten zoals frituursnacks kan ook kip-of 
varkenseparatorvlees bevatten wat mogelijk niet overeenkomt met bepaalde 

overtuigingen of voorkeuren. 

• Fraude: Separatorvlees is één van de goedkoopste vleesproducten. Het is 
fraudegevoelig; het kan (voor een duurdere prijs) als vers of kwaliteitsvlees 

verkocht worden, zonder vermelding van separatorvlees op het etiket. 

Heeft u weleens separatorvlees op een etiket zien staan?
n=1.000

Ja 10%

Nee 90%



Vindt u het belangrijk dat, indien er separatorvlees in het product zit, dit op het 
etiket vermeld staat?

n=1.000

Heel belangrijk 65%

Belangrijk 26%

Geen mening 6%

Niet belangrijk 2%

Helemaal niet belangrijk 1%

NVWA moet erop toezien dat producenten de levensmiddelenwetgeving naleven en 
dat producenten maatregelen nemen om de traceerbaarheid te garanderen, 

overeenkomstig met Europese verordeningen

Helemaal mee eens 70%

Mee eens 25%

Geen mening 5%

Niet mee eens <1%

Helemaal niet mee eens <1%

n=1.000



n=1.000

Heel belangrijk 69%

Belangrijk 25%

Geen mening 5%

Niet belangrijk 1%

Helemaal niet belangrijk <1%

De overheid en NVWA hebben geen inzicht in de traceerbaarheid van separatorvlees. Dit 
betekent dat de Nederlandse staat niet in staat is de Nederlandse consument te 

beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico’s of fraude in verband met 
separatorvlees.  

Vindt u het belangrijk dat hier verandering in komt? 

 
 

Vindt u het belangrijk dat organisaties als voedselwaakhond Foodwatch een 
rechtszaak kunnen beginnen tegen de staat, als consumentenrechten met de voeten 

worden getreden? Bijvoorbeeld wanneer (Europese) wetgeving en regulering 
omtrent eerlijke, veilige en gezonde voeding niet wordt nageleefd

Heel belangrijk 54%

Belangrijk 31%

Geen mening 11%

Niet belangrijk 3%

Helemaal niet belangrijk 1%

n=1.000


