
Vette 
Feitjes



verzadigd vet   
82,4 g

enkelv. onverz. vet
6,3 g

verzadigd vet
52,9 g

water
15,4 g

enkelvoudig
 onverzadigd vet

17,7 g

Omega 3 3,8 g

Omega 6
38,0 g

verzadigd vet
31,0 g

water   1,6 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

20,2 g

Omega 6
10,6 g

verzadigd vet
32,3 g

water
19,0 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

31,9 g

Omega 6
15,8 g

Omega 3  2 g

verzadigd vet
9,6 g

water
58,0 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

10,6 g

Omega 6
19,0 g

Omega 3 5,9 g

verzadigd vet
8,5 g

water
54,0 g

enkelvoudig
onverzadigd vet 

10,6 g

Smeerbaar
of vast

Vette Feitjes
Voedingsrichtlijnen van over de hele wereld pleiten ervoor dat mensen hun inname van verzadigde vetten, zoals dierlijke 
vetten uit roomboter en rood vlees, beperken en deze vetten vervangen door meervoudig onverzadigde vetten (Omega 3 
en 6) te vinden in noten, vette vis en in plantaardige oliën. Hieronder een overzicht van de samenstelling van verschillende 
smeer- en bereidingsvetten:
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=  Bron van (minstens 15% van dagelijkse referentie inname) =  Rijk aan (minstens 30% van dagelijkse referentie inname)  

Kokosolie Roomboter Bak- en braad-
product (pakje)

Margarine (pakje) Halvarine Dieet
margarineproduct
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Hoeveelheid vitamine A, D en E per dagelijkse portie van 20g (4 boterhammen)



Omega 6 7,4 g

verzadigd vet
14,3 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

73,8 g

Omega 3
9,7 g

Omega 6
19,8 g

verzadigd vet
6,6 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

59,5 g

Omega 6
62,1 g

verzadigd vet
11,7 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

21,4 g

Omega 3
53,6 g

Omega 6
12,8 g

verzadigd vet  
9,4 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

20,3 g

Omega 6
33,5 g

verzadigd vet
8,9 g

water
18,0 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

31,3 g

Omega 3 4,2 g

Omega 6
40,6g

verzadigd vet
10,5 g

enkelvoudig
onverzadigd vet

35,5 g

Omega 3 5,8 g

Vloeibaar

Vette Feitjes
Voedingsrichtlijnen van over de hele wereld pleiten ervoor dat mensen hun inname van verzadigde vetten, zoals dierlijke 
vetten uit roomboter en rood vlees, beperken en deze vetten vervangen door meervoudig onverzadigde vetten (Omega 3 
en 6) te vinden in noten, vette vis en in plantaardige oliën. Hieronder een overzicht van de samenstelling van verschillende 
smeer- en bereidingsvetten:
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=  Bron van (minstens 15% van dagelijkse referentie inname) =  Rijk aan (minstens 30% van dagelijkse referentie inname)  

Olijfolie Koolzaadolie Zonnebloemolie Lijnzaadolie Vloeibare 
margarine

Vloeibaar bak-
en braadproduct

Hoeveelheid vitamine A, D en E per dagelijkse portie van 20g (4 boterhammen)
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Overzicht voedingsnormen vitamines
Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

800 µg 

10 µg 

12 mg

Overzicht voedingsnormen vet

2 en%

minder dan 12 en%

1 en%

20-40 en%, bij neiging tot 
overgewicht 20-35 en%

minder dan 10 en%

minder dan 1 en%

Totaal Vet

Trans vet

Alfalinoleenzuur
(Omega 3)

Verzadigd vet

Linolzuur (Omega 6)

Meervoudig
onverzadigd vet

Bronnen: RIVM, Voedselconsumptiepeiling, 2011
 Gezondheidsraad, Richtlijnen Goede Voeding, 2015

Referentie-innames vetten:
Vet hoort thuis in een evenwichtig voedingspatroon. Maar het ene vet is het andere niet.
• Een verhoogd cholesterolgehalte is een risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziek-

ten. Verzadigd vet in de voeding vervangen door (enkelvoudig of meervoudig) onverzadigd vet 
verlaagt het cholesterolgehalte. Volgens de Voedselconsumptiepeiling 2011 consumeren we in 
Nederland te veel verzadigd vet. 

• De inname van Omega 3 is lager dan wordt geadviseerd. Van de totale energie-inname komt 
namelijk 0,5 - 0,7% uit Omega 3 en 5 tot 6% uit Omega 6. Omega 3 en 6 dragen bij aan het 
behoud van een gezond cholesterolgehalte in het bloed en leveren daarmee een bijdrage aan  
de gezondheid van het hart.

• Alle margarineproducten, halvarines, bak- en braadproducten bevatten minder dan 1% trans 
vet. Daarnaast is de inname van trans vet minder dan 1 energieprocent bij vrijwel de hele  
Nederlandse populatie. Hierom is trans vet buiten beschouwing gelaten in het Vette Feitjes  
overzicht. 
       

Om deze reden pleiten voedingsrichtlijnen van over de hele wereld ervoor dat mensen hun inname 
van verzadigde vetten, zoals dierlijke vetten uit roomboter en rood vlees, beperken en deze vetten 
vervangen door meervoudig onverzadigde vetten (Omega 3 en 6) te vinden in noten, vette vis en in 
plantaardige oliën.

Referentie-innames vitamines:
 
Vitamines zijn belangrijk voor verschillende functies in het lichaam. Met een gevarieerde voeding zou je voldoende vitamines binnen moeten krijgen. Toch laat de Voedsel-
consumptiepeiling 2011 zien dat niet iedereen voldoende vitamines binnen krijgt. Wat veel mensen niet weten, is dat oliën van nature rijk zijn aan vitamine E, en dat alle 
margarineproducten hierdoor ook van nature vitamine E bevatten. Alle margarineproducten worden ook verrijkt met vitamines A en D. Hierdoor wordt 36% van onze vitamine D 
en 25% van onze vitamine A inname geleverd door margarineproducten.
 
De Referentie-innames voor de vitamines zijn Europees vastgesteld. De referentie-inname voor vitamine D verschilt in Nederland zodanig dat ervoor gekozen is om de nationale 
referentie-inname te gebruiken.

* Energieprocent (en%) is het aandeel dat een voedingsstof levert aan het totaal aantal  
  calorieën ofwel de totale energie-inname.
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