ONDERZOEK MENING ‘CARNIVOREN’ OVER VLEESVERVANGERS
Wakker Dier krijgt vaak te horen dat mensen die veel vlees eten in het geheel niet
bekend zijn met vleesvervangers omdat ze verwachten deze niet lekker te vinden.
Om dit mogelijke vooroordeel te testen en ook te testen welke vleesvervangers door
deze ‘carnivoren’ als lekkerste worden gevonden deed Wakker Dier in december
2004 een onderzoek.
Onder 50 mensen die aangaven onbekend te zijn met vleesvervangers, deelde
Wakker Dier een pakket uit van 10 vleesvervangers. Van de grootste producenten
koos Wakker Dier de best verkochte producten. Het aantal producten per producent
werd vastgesteld op basis van hun marktaandeel. De pakketten met de 10
vleesvervangers kregen de mensen mee naar huis. Binnen 2 weken moesten alle
producten worden gegeten en de enquête geretourneerd.
Uitkomsten Enquête:
Aan de producten werd het volgende gemiddelde rapportcijfer toegekend:
Naam
producent
rapportcijfer
Balletjes
Tivall
6,9
Hamburger
Tivall
6,8
Griekse Rondo
Tivall
6,8
Kaasburger
Tivall
6,7
Filet
Quorn
6,6
Fijngehakt
Quorn
6,6
Tofu Wokreepjes Sofine
6,4
Kroketten
Good Bite
6,3
Vega groenteschijf Vivera
6,0
Saté
Planet Green
5,7
Gemiddeld
6,5
De algemene textuur werd als ruim voldoende beoordeeld (6,5), de smaak vrijwel
gelijk (6,4) en de geur iets minder (6,1)
64% van de geënquêteerden gaf aan dat de vleesvervangers beter smaakten dan ze
vooraf hadden verwacht.
65% gaf aan dat ze de producten vaker zullen gaan eten.
De meest gehoorde reden waarom de geënquêteerden geen vleesvervangers aten
was de onbekendheid ermee.
Belangrijke redenen om vaker vleesvervangers te gaan eten was uit gezondheid
(6,7) en dierenwelzijn (6,5). Op afstand gevolgd door de wereldvoedselproblematiek
(3,3) en het milieu (3,2)
Het verschil tussen ouderen (>42 jr) en jongeren (<42 jr) bleek klein. Wel was een
duidelijk verschil te zien in de reden om vleesvervangers te gaan eten. De ouderen
gaven duidelijk de voorkeur aan de gezondheid, de jongeren vonden het
dierenwelzijn een belangrijkere reden.
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