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Tabel 1. Overzicht van gebruik en konsumptie van spinazie.
Aantal gebruiksmomenten
per jaar
vers gekookt
vers uit moestuin
totaal vers
diepvries industrieel
diepvries huishoudelijk
totaal diepvries
blik, pot, weck

-

Konsumptie per
persoon per marltijdin kg

13.3

7.6

5.0
12.6
0.1

0.30-0.34

* Vers gewicht, niet gekorrigeerd voor afval e.d., korrespondeert met 230-237 gram of 277-285 gram
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reid produkt, afhankelijkvan de bereidingswijze,met ioegevoegd water, reskktievelijk met ai&hangend
water gekookt.
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ar aij lagere sociale klassen. Aangezien het effektvoor verse- en diepvriesspin&e niet even
sterk is, verschuift de verhouding vers - diepvries. In de lagere sociale klassen is deze
65:35.
Dit geldt in mindere mate voor de provincies
Limburg en Noord-Brabant. In deze provincies wordt aanzienlijk meer diepvriesspinazie
(zowel gekocht als zelf ingevroren) gekonsumeerd dan in de rest van het land. In deze
provincies is de verhouding vers - diepvries
35: 65.
In huishoudens waar de huisvrouw een baan
buitenshuis heeft, is de gebruiksfrekwentie
van spinaziezeer hoog. Dit geldt zowel voor
,ers als diepvries. Het-velewerk, dat de bereiding door het volume met zich meebrengt,
bkt voor deze groep geen belemmering te zijn
mn verse sninazie te eten. De eebruiksfrekwentie van spinazie bii alleenstaanden is zeer
laag. Zij eten vrijwel alleen maar verse spinazie en in veel mindere mate zelf ingevroren
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300 gram is kennelijk nog te goat voor alleenstaanden.
De grootste gebruikers van diepvriesspinazie
zijn huishoudens van 3 tot 4 personen. Er
p e t e n dus andere fartoren zijn dan de grote
'hoeveelheid werk eil de omvane:van het verse
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haaldelijk in de reklame 300 grams pakken
voor 39 cent aangeboden. De normale prijs
bedraagt 79 tot 98 cent.
Het gebruik van diepvriesspinazie is groter bij
jongere. huisvrouwen Oonger dan 35 jaar).
Het gebruik van het verse produkt is bij deze
grmp van ondergeschikt belang. Het omgekeerde beeld zien we bij de wat oudere huisvrouw.
Wanneer wordt spinazie gegeten? '
Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt weinig
spinazie gegeten, maar dat geldt voor alle
groenten. De gebruikspiekvoor vers ligt op
dinsdag en voor diepvries op woensdag. Opvallend is het toch relatief hoge gebruik op
zondag in vergelijking met andere verse
groenten. Op deze dag wordt vrijwd uitsluitend verse spinazie gekonsumeerd (tabel 3).
Tussen dit gebruik en het streekgebonden gebiuik van 'zondagsspinazie' kon geen verband
worden gelegd, omdat onvoldoende bekend is
in welke strekeri dit voorheen gebruikelijk
was. Uit dit onderzoek bleek dit gebruik nog
voor te komen in de Betuwe, Twente en Achterhoek. Zondagsspinaziewerd op zaterdag
bereid en zondags gekonsumeerd en bestond
uit een waterige spinazie maaltijd.
Hoeveelheid
De hoeveelheid spinazie die per maaltijd gekonsumeerd wordt is afhankelijk van de aard
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* Hoeveelheid in kg vers gewicht. Vermenigvuldigingmet 0.64 (voor koken met toegevoegd water) of 0.77
(voor koken met aanhangend water) levert ongeveer
het bereide gewicht. De getallen tussen haakjes zijn
gebaseerd op minder dai10 huishoudens.

ten de groentelade; 30.3% bewaart het in de
kelder of een kelderkast, 1.9% in een kast in
de keuken, 24.5% op het aanrecht of in de
bijkeuken en 7.1% in de garage, schuur of
berging.
Het verse produkt wordt meesta1(46.2%) in
eenplastik zak (open 78%; dicht 22%) bewaard. Papier is een goede tweede (29.1%).
De andere mogelijkheden die genoemd werden waren koelbox (6.8%), doos, emmer, of
teil(l8%). Bij de laatste groep gaat het vermoedelijk om spinazie uit eigen tuin. Verse
spinazie wordt niet lang bewaard. Gewoonlijk wordt het op de dag van aankoop of
oogst gegeten (78%) of de dag daarop
&&$%),&qger dan 1 dag wordt heimeestal

keer 15.8%; 2-3 keer 46.1 %; 3-4 keer 24.9%;
4-5 keer 8.2%; 5-6 keer 5.1%). Een derde van
de huisvrouwen gebruikt hierbij meestal
warm of lauwwarm water. Opmerkelijk is het
gemelde waterverbruik, dat door sommige
respondenten niet geschat maar gemeten
werd. Afhankelijk van de manier van spoelen
werd een verbruik van 5-150 liter water aangegeven. Het gemiddelde gedroeg 26 liter,
waarbij opgemerkt moet worden dat de
schattingen meestal veel lager waren dan de
gemeten waarden. Alvorens te koken of na
het koken werd de spinazie door 9.2% van de
respondenten fijngesneden of gehakt.
Bereiding
Spinazie wordt meestal met aanhangend water
gekookt (68.3%). Als spinazie met water
wordt gekookt is het meestal met een geringe
hoeveelheid (gemiddeld 0.35 llkg). De totale
kooktijd (aankooktijd en eigenlijke kooktijd)
is afhankelijk van de hoeveelheid spinazie en
de toegevoegde hoeveelheid water (tabel 6)
Bereiden met toegevoegd water vinden we in
de huishoudens met de wat oudere huisvrouw, de hogere sociale klassen en het zulden van het land.
Spinazie wordt vaak in een roestvr~stalenpan
gekookt (41.3%). Het gebruik van een alumlni@r&pan(33.5%) en een emaillepan (20.70/,)
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Totale kooktijd (minuten)
Toegevoegdwater

Aanhangend water

Een andere wijze van bereiding is stamppot
-

vermoedelijk vrijwel uitsluitepd in denoop
delijke provincies voor,'maar kom&thansj&l-i
hoewel niet frekwent, in het hele land vdot. '
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pelmeel (8.879, hloem of volkorenmeel .
(7.9%) en rauw ei (1.8X);al dan'ni'et in kom- a.
bmatie met melk en boter ootmargarine+Re-I

-

een alumi-

beeld spinazie met rijst en kip voor.

Ifi depoordelijke provincies eet meer dan de
helft van de huishoudens door de week 's
middags warm; in de andere provincies is da
veel lager (25%). 's Middags wordt tussen
12.00en 12.30 uur gegeten (97%). 's Avonds

