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Inleiding
Noble House verkoopt haar producten aan diverse markten. Aangezien er sprake is van een levensmiddel is
het noodzakelijk om met alle (online) statements richting de consument rekening te houden met wet- en
regelgeving op het gebied van online verkoop en Warenwetgeving. In dit rapport zijn de mogelijkheden met
betrekking tot statements over het product onderzocht.
Noble House heeft jaren gewerkt aan het zoeken naar de ultieme receptuur voor kipsaté. En levert haar
kwalitatief hoogstaande kipsaté van borstfilet aan de horeca voor de optimale smaakbeleving.
Daarnaast levert Noble House haar heerlijk sappige kipsaté, die gemaakt is van dijfilet, aan retail organisaties,
waaronder Jumbo. De kipsaté is te vinden in het koelvak onder het Jumbo huismerk, inclusief satésaus
gemaakt volgens receptuur van Noble House:

Dit rapport is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de meest gestelde
vragen beantwoord. Daarna wordt er per hoofdstuk wordt een mogelijk statement onderzocht. In eerste
instantie wordt onder het kopje ‘Aanleiding’ uitgelegd waarom het betreffende statement wordt onderzocht.
Onder het kopje ‘Onderzoek naar mogelijke statements’ wordt het onderzoek beschreven. Vervolgens staat
onder het kopje ‘Statements’ de tekst of informatie die gebruikt kan worden voor uitingen richting
consumenten.
Indien een productspecificatie van één van de producten gewenst is, neem dan contact op met de leverancier
via het contactformulier op de website of zie bijlagen.

Zuiver Eten’s visie op saté van Noble House
Saté van Noble House staat voor kwaliteit en is gemaakt van zorgvuldig uitgekozen borst- en dijfilet. Kip is een
mager vleesproduct en er zitten veel goede voedingsstoffen in, zoals eiwitten, vitamines en mineralen. De
kipsaté staat binnen een paar minuten op tafel, maar bevat alleen E-nummers die van nature voorkomen in
planten en dieren. De kipsaté van Noble House past daardoor binnen een bewust eetpatroon.
Een fijn weetje: de kipsaté (38 en 50 grams) is vrij van melk, lactose en gluten. Hierdoor is het prima geschikt
voor satéliefhebbers met een gluten- en/of lactosevrij dieet. Of je nu gasten over de vloer hebt of met het
gezin aan tafel zit: kipsaté van Noble House is een mooi stukje vlees voor een (eet)feestje!
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1. FAQ
BEWAREN
Q: Kan ik de satésaus bewaren als ik nog wat over heb na een feestje?
A: Na opening van de verpakking is de satésaus nog enkele dagen houdbaar, mits afgesloten en gekoeld
bewaard (bij maximaal 7 °C).
GEBRUIK
Q: Op welke manieren kan ik de kipsaté opwarmen?
A: Opwarmen van de kipsaté van Noble House kan op verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld in de
oven, combisteamer, magnetron, braadpan en de lekkerste manier: op de barbecue!
Hieronder vind je een uitgebreide instructie.
Uitgebreide instructie:
Oven voor thuisgebruik: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle
verpakkingen. Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met
aluminiumfolie. Na ongeveer 5-7 minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Combisteamer: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle
verpakkingen. Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met
aluminiumfolie. Na ongeveer 15-20 minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Magnetron: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats een kleine hoeveelheid
satéstokjes op een bord dat geschikt is voor de magnetron. Bedek de satéstokjes met huishoudfolie die
geschikt is voor de magnetron of met een speciale magnetrondeksel.
Verwarm in de magnetron voor ongeveer 1-3 minuten, afhankelijk van de soort magnetron en het aantal
satéstokjes.
750-900W: 2-2½ minuten 1600W: 1-2 minuten
Braadpan: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Doe een kleine hoeveelheid olie in de
braadpan en verwarm de satéstokjes voor enkele minuten. Zorg ervoor dat de stokjes iedere minuut worden
omgedraaid. Hierna is de kipsaté klaar voor gebruik.
Barbecue: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Maak een stevig vuurtje (op
smeulende kolen duurt het te lang en wordt de saté droog). Plaats de satéstokjes op de barbecue en verwarm
de satéstokjes voor enkele minuten. Draai de satéstokjes regelmatig om. Hierna is de kipsaté klaar voor
gebruik.
Q: Wat is het verschil met de grootverbruik verpakking?
A: De kipsaté die aan grootverbruik wordt geleverd komt diepgevroren binnen (dozen à 100 stokjes). Let op:
zorg ervoor dat er voldoende ruimte in je vriezer is op de dag van bezorging! Plaats de bestellingdirect na
ontvangst in de vriezer en bewaar bij maximaal 18 °C. In de vriezer ten minste houdbaar tot: zie etiket op de
verpakking. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. Na ontdooien is een ongeopende verpakking 48 uur
gekoeld houdbaar bij maximaal 7 °C.
Het is raadzaam om 1 dag van tevoren het gewenste aantal stokjes kipsaté in de koeling te plaatsen waardoor
de satés in het juiste tempo kunnen ontdooien. De satés niet in bevroren conditie opwarmen, dit komt de
smaak niet ten goede.
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PRODUCT-/VOEDINGSINFORMATIE
Q: Heeft Noble House ook glutenvrije en lactosevrije producten?
Ja, de 38 grams kipsaté & 50 grams kipsaté zijn gluten- en lactosevrij.
De satésaus van Noble House is lactosevrij.
Q: Heeft Noble House ook Halal producten?
A: Ja, de 38 grams kipsaté & 50 grams kipsaté zijn Halal.
Q: Ik heb gehoord dat Noble House veel suiker bevat. Hoe zit dat met de satésaus van Noble House?
A: Satésaus bevat altijd suiker, dat komt doordat de saus van origine zoet smaakt door de ketjap manis die
erin zit. Hierdoor krijg je die fijne Indische smaak waar Nederland van houdt. Kant-en-klare satésauzen
bevatten inderdaad over het algemeen veel suiker. De satésaus van Noble House bevat minder suiker dan
andere populaire satésauzen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn.
Q: Bevatten de producten van Noble House kunstmatige toevoegingen?
A: De kipsaté van Noble House bevat een aantal E-nummers. Deze zijn aan de marinade toegevoegd voor de
smaak of houdbaarheid. Dit zijn alleen E-nummers die ook van nature voorkomen in planten en dieren.
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2. Saté past binnen een bewust eetpatroon
AANLEIDING
De gemiddelde consument is tegenwoordig steeds meer geïnteresseerd in gezondheid en goede voeding. De
kipsaté van Noble House past in een bewust eetpatroon. Heb je dus een feestje of een maaltijd met het hele
gezin, dan past kipsaté van Noble House daar perfect bij. Lekker en verantwoord!
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Kip en gevogelte algemeen
In vlees en ei zitten veel goede voedingsstoffen, zoals ijzer en vitamine B12. Eet je veel rood vlees, dan heb je
meer kans op darmkanker, beroerte en diabetes type 2 (suikerziekte). Rood vlees belast het milieu ook meer
dan wit vlees (kip of ander gevogelte), vis en ei.
Het vet van kip en kalkoen bevat ongeveer 25% minder verzadigd vet dan rund- en varkensvlees. Verzadigd
vet verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Alleen kip met vel zoals kippenpoten bevat duidelijk meer vet
en dus meer verzadigd vet. Borstfilet is mager vlees. Deze leveren daarom ook minder calorieën. Dijfilet is
enigszins vetter, maar voller van smaak.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kip.aspx)

Kip en gevogelte zijn een onderdeel van een gezond voedingspatroon, vooral vanwege de eiwitten, vitamines
en mineralen. De saté van Noble House is gemaakt van borst- of dijfilet. Kippenvlees komt voor in de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf/vispeulvruchten-vlees-ei-noten-en-zuivel.aspx)

Bewerkt vlees is vlees dat voorafgaand aan de verkoop is bewerkt om de smaak of houdbaarheid te
beïnvloeden door middel van roken, zouten, drogen en/of het toevoegen van conserveringsmiddelen. Het kan
hierbij gaan om rood of wit vlees.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vlees.aspx%20)

Mager, onbewerkt vlees staat in de Schijf van Vijf. Het vlees dat gebruikt wordt voor de kipsate van Noble
House is gemarineerd en bewerkt met conserveringsmiddelen. Daardoor valt de kipsaté van Noble House
onder de categorie: bewerkt vlees. Hierdoor kan er geen statement gedaan worden dat de kipsaté van Noble
House past binnen de Schijf van Vijf.
De voedingswaarde van kipsaté van Noble House
Voedingswaarde 38 en 50 grams kipsaté
100 g bevat gemiddeld:
Energetische waarde

625 kJ / 148 kcal

Vetten

2,6 g

waarvan verzadigd

1g

Koolhydraten

7,3 g

waarvan suikers

3,8 g

Eiwitten

23,3 g

Zout

1,9 g
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Het vetpercentage
Volgens de Warenwet moet vlees (eventueel met toevoegingen) aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen
maken het makkelijk om te zien hoeveel vet er maximaal in een product mag zijn:
• Magere vleesproducten: mogen niet meer dan 20% vet bevatten
 38 en 50 grams kipsaté van Noble House bevat slechts 2,6% vet
Kipsaté van Noble House valt dus volgens de norm van de Warenwet officieel onder de categorie ‘Magere
vleesproducten’.
STATEMENT
De saté van Noble House is gemaakt van zorgvuldig uitgekozen kip- en dijfilet. Kip is mager vlees, het bevat
ongeveer 25% minder verzadigd vet dan rund- en varkensvlees. Daarbij zitten er in kip veel goede
voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitamines en mineralen. Kip is bijvoorbeeld een belangrijke bron van vitamine
B12 en ijzer. De kipsaté van Noble House is een mager vleesproduct en past daardoor binnen een bewust
eetpatroon.
→ Algemene communicatie: past binnen een bewust eetpatroon

www.zuiver-eten.nl

7

3. Gebruiksgemak opwarmen
AANLEIDING
De consument van tegenwoordig wil kwalitatief goed en uiteraard smakelijk eten. Maar daarnaast is gemak
nog steeds belangrijk. De kipsaté van Noble House is gemakkelijk in gebruik en bijna dummy-proof.
Opwarmen kost namelijk weinig moeite en tijd. Als deze eigenschap duidelijk gecommuniceerd wordt, is dit
een enorm pluspunt voor de consument om ze over de streep te trekken de kipsaté van Noble House als
snack of onderdeel van de maaltijd te kiezen.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Gebruiksaanwijzing klaarmaken
Oven voor thuisgebruik: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle
verpakkingen. Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met
aluminiumfolie. Na ongeveer 5-7 minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Combisteamer: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle
verpakkingen. Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met
aluminiumfolie. Na ongeveer 15-20 minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Magnetron: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats een kleine hoeveelheid
satéstokjes op een bord dat geschikt is voor de magnetron. Bedek de satéstokjes met huishoudfolie die
geschikt is voor de magnetron of met een speciale magnetrondeksel.
Verwarm in de magnetron voor ongeveer 1-3 minuten, afhankelijk van de soort magnetron en het aantal
satéstokjes.
750-900W: 2-2½ minuten 1600W: 1-2 minuten
Braadpan: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Doe een kleine hoeveelheid olie in de
braadpan en verwarm de satéstokjes voor enkele minuten. Zorg ervoor dat de stokjes iedere minuut worden
omgedraaid. Hierna is de kipsaté klaar voor gebruik.
Barbecue: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Maak een stevig vuurtje (op
smeulende kolen duurt het te lang en wordt de saté droog). Plaats de satéstokjes op de barbecue en verwarm
de satéstokjes voor enkele minuten. Draai de satéstokjes regelmatig om. Hierna is de kipsaté klaar voor
gebruik
STATEMENT
De kipsaté van De kipsaté van Noble House is voorgegaard en staat binnen een paar minuten op tafel. Een
aantal minuten op de barbecue of in de oven en het (eet)feest kan beginnen!
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4. Kipsaté van Noble House bevat alleen E- nummers die van
nature voorkomen in planten en dieren
AANLEIDING
De huidige consument heeft een negatief beeld van toevoegingen aan levensmiddelen. Er wordt daardoor
regelmatig gekeken naar E-nummers in producten. E-nummers hebben niet voor niets een nummer
toegewezen gekregen door de Europese Commissie. Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek door de
EFSA wordt bepaald of een stof schadelijk zou kunnen zijn voor de consument. Ondanks dit gegeven zijn
consumenten huiverig naar E-nummers toe. Door uit te leggen wat voor soort E-nummers er voorkomen in de
kipsaté van Noble House (door middel van transparantie) is de consument gerustgesteld en verdwijnt deze
barrière om het product te bestellen.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
E = door de E.G. goedgekeurde hulpstof door de EFSA en de Europese Commissie
De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bepaalt of een toevoeging een E-nummer krijgt. Dit
gebeurt na uitgebreid onderzoek door deskundigen van organisaties als de World Health Organization (WHO)
en het wetenschappelijk bureau van de EFSA. Als de EFSA een additief heeft goedgekeurd, geeft de Europese
Commissie (EU) de toevoeging een E-nummer. Dit is een garantie die aangeeft dat de EU de stof goed heeft
gecontroleerd en veilig vindt.
Een toevoeging krijgt pas een E---nummer als zeker is dat consumenten er niet te veel van binnenkrijgen. Per
product is daarom wettelijk geregeld in welke producten toevoegingen gebruikt mogen worden en in welke
maximale hoeveelheden.
(bron: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/additieven-in-levensmiddelen/over-additieven-en-e-nummers)

Additieven krijgen alleen maar een E-nummer indien aan deze voorwaarden is voldaan:
- Er is voldoende technische noodzaak voor het gebruik aangetoond.
- Het nagestreefde doel kan niet met andere economisch en technisch verantwoorde methoden
worden bereikt.
- De voorgestelde hoeveelheden zijn geen gevaar voor de gezondheid.
- Het gebruik ervan misleidt de consument niet.
Wat zijn smaakversterkers?
Smaakversterkers zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om een smaak intenser of beter
te maken. Ze versterken bijvoorbeeld een zoete of hartige ('umami') smaak of remmen juist een zoute, zoete,
zure of bittere smaak. Als in een product smaakversterkers gebruikt zijn, dan staat de naam van de stof of het
E-nummer op het etiket.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/smaakversterkers.aspx)
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Hoe zit dat met e-nummers?
Er zijn E-nummers die van nature voorkomen in planten en dieren, maar ook kunstmatig worden gemaakt in
de fabriek. Vaak is het goedkoper om een stof in de fabriek te maken, dan om het uit de natuur te halen.
Uiteindelijk krijgt de stof dezelfde samenstelling op moleculair niveau, maar de stof is gecreëerd, in plaats van
uit de natuur gewonnen. Een voorbeeld is de smaakversterker glutamaat dat in de fabriek gemaakt wordt met
een natuurlijk proces, namelijk fermentatie. Er worden bacteriën toegevoegd aan suikers waarna glutamaat
(E620) ontstaat.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/e-nummers.aspx)

Ingrediënten kipsaté van Noble House:
Kipfilet (96%), maltodextrine, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, sojasauspoeder (sojasaus (bevat:
sojabonen, water, zout, tarwe), maltodextrine), geraffineerde sojaolie, zout, dextrose, knoflook, gistextract
(bevat zout), stabilisator (pentanatriumtrifosfaat (E451i)), kruiden (zwarte peper, gember), kleurstoffen
(karamelpoeder (E150a), paprika extract (E160c)), verdikkingsmiddel (xantaangom (E415)), voedingszuur
(citroenzuur (E330)).
(zie bijlage 1 & 2 voor de complete productspecificatie)
Resultaat beoordeling ingrediënten
De ingrediënten van de kipsaté van Noble House zijn beoordeeld. De uitkomst is per ingrediënt aangegeven
op de volgende manier:
✓ = geen e-nummer
✗ = e-nummer die van nature voorkomt in planten en dieren, maar kunstmatig in de fabriek wordt
nagemaakt.
Uitkomst Ingrediënt
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✗

✓

Kipfilet

Uitleg
= puur vlees

Maltodextrine
= suiker (oligosacharide)
Suiker
= suiker
Gemodificeerd tapioca zetmeel = Tapiocameel waarvan de eigenschappen veranderd zijn door een
chemische behandeling, zodat het beter te verwerken is of beter
smaakt.
Sojasauspoeder
= Onder gebruikmaking van maltodextrine worden verschillende
poederconcentraten gesproeidroogd. Sojasaus als poeder is de
ideale basis voor droge bouillons, soepen, sauzen en marinades.
(bron: https://www.kikkoman.nl/industrie/producten/sojasausals-poeder/)
Geraffineerde sojaolie
= bewerkte sojaolie, het allergeen soja komt niet meer voor in dit
eindproduct
Zout
= zout
Dextrose

= een simpel koolhydraat die snel als glucose opgenomen kan
worden in het lichaam

Knoflook

= knoflook

Gistextract

= bevat van nature een hoog gehalte aan glutamaat om toch de
umamismaak te krijgen en geen E-nummers extra in het eindproduct
te krijgen.
Stabilisator
= kalium- en natriumzouten van fosfaten. Commercieel gewonnen
(pentanatriumtrifosfaat (E451i)) uit de carbonaten van de verschillende zouten en fosforzuur (E338).
Behoort tot de categorie geleermiddelen, emulgatoren,
stabilisatoren en verdikkingsmiddelen.
Kruiden (zwarte peper, gember) = puur kruiden

www.zuiver-eten.nl
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✗
✗
✗

✗

Kleurstoffen (karamelpoeder
(E150a)

= een mengsel van bruine kleurstoffen, gevormd door het droog
verhitten van o.a. suiker. Behoort tot de categorie kleurstoffen
(E100-E180).
Paprika extract (E160c))
= een rode kleurstof die geïsoleerd wordt uit paprika. Wordt gebruikt
voor smaak en kleur. Behoort tot de categorie kleurstoffen (E100E180).
Verdikkingsmiddel (xantaangom = aangemaakt door een bacterie uit suiker en melasse. Xanthaangom
(E415))
kan gebruikt worden als een vervangmiddel voor gluten. Zo kan het
aan glutenvrije meel toegevoegd worden om de structuur en de
textuur te verbeteren. Behoort tot de categorie geleermiddelen,
emulgatoren, stabilisatoren en verdikkingsmiddelen (E400-E495).
Voedingszuur (citroenzuur
= Citroenzuur wordt commercieel aangemaakt door fermentatie van
(E330))
melasse door een schimmel. Behoort tot de categorie voedingszuren
(E260-E297 + E322-385).

STATEMENT
De kipsaté van Noble House bevat alleen E-nummers die van nature voorkomen in planten en dieren.
 Dit statement kan gebruikt worden bij uitingen op social media en bij de FAQ.
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5. Lactosevrij
AANLEIDING
Ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking denkt een voedselovergevoeligheid te hebben. Deze groep
mensen heeft een verhoogde behoefte aan informatie over wat er in hun voeding zit. 2,5% van de kinderen
en 0,3% van de volwassenen heeft een melkallergie of lactose-intolerantie die klinisch bewezen is (door een
arts onderzocht). Maar daarnaast is er nog een grote groep mensen die melk of lactose uit hun dieet hebben
geschrapt omdat ze het idee hebben dat zij op dit allergeen reageren. Wat de reden ook is, het is goed om
aan te geven dat deze groep mensen de kipsaté van Noble House met een gerust hart kunnen eten.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Ingrediënten kipsaté van Noble House 38 en 50 grams:
kipfilet (96%), maltodextrine, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, sojasauspoeder (sojasaus (bevat:
sojabonen, water, zout, tarwe), maltodextrine), geraffineerde sojaolie, zout, dextrose, knoflook, gistextract
(bevat zout), stabilisator (pentanatriumtrifosfaat (E451i)), kruiden (zwarte peper, gember), kleurstoffen
(karamelpoeder (E150a), paprika extract (E160c)), verdikkingsmiddel (xantaangom (E415)), voedingszuur
(citroenzuur (E330)).
Allergeneninformatie: bevat tarwe en soja. Kan sporen bevatten van: pinda en sesam.
 Glutenvrij
 Lactosevrij
 Halal
(zie bijlage 1 & 2 voor de complete productspecificatie)
Resultaat ingrediëntenanalyse
Kipsaté van Noble House 38 en 50 grams bevat geen melkbestanddelen of andere ingrediënten die het
allergeen melk of lactose bevatten.
STATEMENT
De 38 en 50 grams kipsaté van Noble House is lactosevrij.
 Prominent noemen samen met de term ‘glutenvrij’
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6. Glutenvrij
AANLEIDING
Ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking denkt een voedselovergevoeligheid te hebben. Deze groep
mensen heeft een verhoogde behoefte aan informatie over wat er in hun voeding zit. Er is een klein deel van
de bevolking die de ziekte coeliakie hebben, dit is een ernstige glutenintolerantie. Maar er is op het moment
ook een grote groep mensen die gluten uit hun dieet hebben geschrapt omdat ze het idee hebben dat hun
lichaam op tarwe of gluten reageert. Dit wordt glutensensitiviteit genoemd.
In het productieproces van levensmiddelen is er een mogelijkheid om gluten uit het eindproduct te halen. Het
allergeen tarwe zit er dan nog wel in, maar de gluten zijn eruit gehaald. Soms is het zo dat de hoeveelheid
gluten in het eindproduct zo laag is dat het niet eens meer wordt herkend door het menselijk lichaam. Dit is
met een laboratoriumonderzoek te testen. Ondanks dat er tarwe in de ingrediëntenlijst staat, is er onderzoek
gedaan naar de hoeveelheid gluten in het eindproduct van Noble House.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Ingrediënten kipsaté van Noble House 38 en 50 grams:
kipfilet (96%), maltodextrine, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, sojasauspoeder (sojasaus (bevat:
sojabonen, water, zout, tarwe), maltodextrine), geraffineerde sojaolie, zout, dextrose, knoflook, gistextract
(bevat zout), stabilisator (pentanatriumtrifosfaat (E451i)), kruiden (zwarte peper, gember), kleurstoffen
(karamelpoeder (E150a), paprika extract (E160c)), verdikkingsmiddel (xantaangom (E415)), voedingszuur
(citroenzuur (E330)).
Allergeneninformatie: bevat tarwe en soja. Kan sporen bevatten van: pinda en sesam.
→ Glutenvrij.
→ Lactosevrij.
→ Halal.
(zie bijlage 1 & 2 voor de complete productspecificatie)
Uitkomst glutenanalyse 38 en 50 grams kipsaté
Op 16 oktober 2017 is er een glutenanalyse uitgevoerd op de 38 en 50 grams kipsaté van Noble House. Deze
analyse is uitgevoerd door SGS (Thailand) Limited Laboratory Services. De methode die is toegepast: Veratox
Gliadine R5 test kit, Product 8510, approved by AOAC Performance Tested (December 14, 2015).
De kipsaté van Noble House bevat sojasauspoeder, welke tarwe bevat. Uit de glutenanalyse kwam als
uitkomst een resultaat van 3 ppm LOD gluten (zie bijlage 3). De onderwaarde LOQ is 5 ppm. Dit betekent dat
het eindproduct wel het allergeen tarwe bevat, maar geen gluten.
STATEMENT
De 38 en 50 grams kipsaté van Noble House is glutenvrij.
 Prominent noemen samen met de term ‘lactosevrij’
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7. De satésaus van Noble House bevat minder suiker
AANLEIDING
Satésaus wordt vaak als een “slechte” saus gezien, omdat de merken die in de supermarkt verkrijgbaar zijn
veel suiker bevatten. Wanneer de satésaus van Noble House minder suiker bevat dan die van zijn concurrent,
is dit een interessante manier om de saus aan te prijzen bij de consument.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Ingrediënten satésaus van Noble House:
water, gemalen pinda’s 20%, ketjap (suikerstroop, sojasaus (water, soja, tarwezetmeel, karamel (E150d),
conserveermiddel (natriumbenzoaat (E211)), voedingszuur (melkzuur (E270)), zout)), ui, gula djawa, azijn,
suiker, gemodificeerd zetmeel, sambal (rode peper, zout), bouillonpoeder (zout, gistextract,
aardappelzetmeel, ui, wortel, zonnebloemolie, specerijen), knoflook, aroma.
Allergeneninformatie: bevat tarwe, gluten, pinda en soja.
 Lactosevrij
(zie bijlage 4 voor de complete productspecificatie)
Voedingswaarde Noble House satésaus:
100 ml bevat gemiddeld:
Energetische waarde
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout

814 kJ / 195 kcal
10 g
1,6 g
17 g
13 g
6,8 g
1,3 g

1. Voedingswaarde Wijko Satésaus Kant & Klaar
100 ml bevat gemiddeld:
Verschil met
Noble House
Energetische waarde
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
Eiwitten
Zout
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1072 kJ / 257 kcal
15 g
2,2 g
23 g
16 g
7,6 g
1,4 g

+ 258 kJ / 62 kcal
+5g
+ 0,6 g
+6g
+3g
+ 0,8 g
+ 0,1 g
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Verkrijgbaar in: 120 g, 250 g, 500 g, 540 g en 1 kg (familieverpakking)
Allergenen: tarwe, gluten, soja, melk, pinda
2. Voedingswaarde Calvé Pindasaus Kant & Klaar Mild
100 ml bevat gemiddeld:
Verschil met
Noble House
Energetische waarde
1000 kJ / 240 kcal
+ 186 kJ / 45 kcal
Vetten
10 g
0
waarvan verzadigd
1,5 g
+ 0,1 g
Koolhydraten
32 g
+ 15 g
waarvan suikers
27 g
+ 14 g
Eiwitten
5g
- 1,8 g
Zout
1,9 g
+ 0,6 g
Verkrijgbaar in: 200 g Allergenen: melk, soja, pinda
Allergenen: melk, soja, pinda
3. Voedingswaarde Remia Satésaus Kant & klaar
100 ml bevat gemiddeld:
Verschil met
Noble House
Energetische waarde
1080 kJ / 260 kcal
Vetten
14 g
waarvan verzadigd
2,1 g
Koolhydraten
24 g
waarvan suikers
19 g
Eiwitten
8,5 g
Zout
1,4 g
Verkrijgbaar in: 265 g, 500 g en 850 g
Allergenen: tarwe, gluten, soja, pinda, lupine

+ 266 kJ / 65 kcal
+4g
+ 0,5 g
+7g
+6g
+ 1,7 g
+ 0,1 g

4. Voedingswaarde Conimex satésaus Mild
100 ml bevat gemiddeld:
Verschil met
Noble House
Energetische waarde
1144 kJ / 273 kcal
Vetten
11 g
waarvan verzadigd
1,5 g
Koolhydraten
38 g
waarvan suikers
21 g
Eiwitten
5,3 g
Zout
1,3 g
Verkrijgbaar in: 400 g
Allergenen: soja, melk, pinda
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+ 330 kJ / 78 kcal
+1g
- 0,1 g
+ 21 g
+8g
+ 1,5 g
0
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5. Voedingswaarde Verstegen Kant & Klaar satésaus
100 ml bevat gemiddeld:

Energetische waarde
1274 kJ / 305 kcal
Vetten
17,6 g
waarvan verzadigd
3,3 g
Koolhydraten
26,6 g
waarvan suikers
22,6 g
Eiwitten
9,0 g
Zout
1,3 g
Verkrijgbaar in: 3 x 80 ml, 5 x 80 ml en 400 g
Allergenen: tarwe, gluten, soja, ei, melk, pinda

Verschil met Noble
House
+ 460 kJ / 110 kcal
+ 7,6 g
+ 1,7 g
+ 9,6 g
+ 9,6 g
+ 2,2 g
0g

Uitkomst voedingswaarde vergelijking
De voedingswaarde van de volgende merken satésaus zijn met de satésaus van Noble House vergeleken. De
merken die zijn onderzocht: Wijko Satésaus Kant & Klaar, Calvé Pindasaus Kant & Klaar Mild, Remia Satésaus
Kant & klaar, Conimex satésaus Mild, Verstegen Kant & Klaar satésaus. Uit dit onderzoek blijkt dat deze 5
concurrerende merken allemaal meer: energie (kcal), vetten en suikers bevatten dan de satésaus van Noble
House.
In deze fase zeggen we dat de satésaus van Noble House minder suiker bevat dan andere populaire
satésauzen uit de supermarkt. Pas na een compleet onderzoek naar de voedingswaarde van alle andere
satésauzen op de markt kan er een statement over de andere macronutriënten gemaakt worden.
STATEMENT
De satésaus van Noble House bevat minder suiker dan andere populaire satésauzen die in de supermarkt
verkrijgbaar zijn.

8. Diervriendelijkheid en Noble House
AANLEIDING
Dierenwelzijn is wereldwijd een belangrijk thema. De producenten van Noble House voldoen aan alle
wettelijke eisen wat betreft humane en gepaste behandeling van vleespluimvee.
ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE STATEMENTS
Kip belast het milieu meer dan plantaardige producten maar minder dan andere vleessoorten.
(bron: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kip.aspx)
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Bijlagen
Bijlage 1 – Productspecificatie 38 grams kipsaté
SATEETJE.COM
PRODUCTSPECIFICATIE – KIPSATE 38 GRAMS

Naam product: Javaanse kipsaté 38 grams
Ingrediënten: kipfilet (96%), maltodextrine, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, sojasauspoeder (sojasaus (bevat:
sojabonen, water, zout, tarwe), maltodextrine), geraffineerde sojaolie, zout, dextrose, knoflook, gistextract (bevat zout),
stabilisator (pentanatriumtrifosfaat (E451i)), kruiden (zwarte peper, gember), kleurstoffen (karamelpoeder (E150a),
paprika extract (E160c)), verdikkingsmiddel (xantaangom (E415)), voedingszuur (citroenzuur (E330)).
Allergeneninformatie: bevat tarwe en soja. Kan sporen bevatten van: pinda en sesam.
 Glutenvrij
 Lactosevrij
 Halal
Netto-hoeveelheid: 38 gram
Bewaarvoorschrift: Gekoeld houdbaar bij maximaal 7 °C tot de THT-datum op de verpakking.
Land van oorsprong: Thailand
Gebruiksaanwijzing klaarmaken:
Oven voor thuisgebruik: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen.
Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met aluminiumfolie. Na ongeveer 5-7
minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Combisteamer: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats de
stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met aluminiumfolie. Na ongeveer 15-20 minuten is
de kipsaté klaar voor gebruik.
Magnetron: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats een kleine hoeveelheid satéstokjes op
een bord dat geschikt is voor de magnetron. Bedek de satéstokjes met huishoudfolie die geschikt is voor de magnetron
of met een speciale magnetrondeksel. Verwarm in de magnetron voor ongeveer 1-3 minuten, afhankelijk van de soort
magnetron en het aantal satéstokjes.
750-900W: 2-2½ minuten. 1600W: 1-2 minuten.
Braadpan: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Doe een kleine hoeveelheid olie in de braadpan
en verwarm de satéstokjes voor enkele minuten. Zorg ervoor dat de stokjes iedere minuut worden omgedraaid. Hierna is
de kipsaté klaar voor gebruik.
Barbecue: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Maak een stevig vuurtje (op smeulende kolen
duurt het te lang en wordt de saté droog). Plaats de satéstokjes op de barbecue en verwarm de satéstokjes voor enkele
minuten. Draai de satéstokjes regelmatig om. Hierna is de kipsaté klaar voor gebruik.
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Voedingswaarde
100 g bevat gemiddeld:
Energetische waarde
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten

625 kJ / 148 kcal
2,6 g
1g
7,3 g

waarvan suikers
Eiwitten
Zout

3,8 g
23,3 g
1,9 g
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Bijlage 2 – Productspecificatie 50 grams kipsaté
SATEETJE.COM
PRODUCTSPECIFICATIE – KIPSATE 50 GRAMS

Naam product: Javaanse kipsaté 50 grams
Ingrediënten: kipfilet (96%), maltodextrine, suiker, gemodificeerd tapioca zetmeel, sojasauspoeder (sojasaus (bevat:
sojabonen, water, zout, tarwe), maltodextrine), geraffineerde sojaolie, zout, dextrose, knoflook, gistextract (bevat zout),
stabilisator (pentanatriumtrifosfaat (E451i)), kruiden (zwarte peper, gember), kleurstoffen (karamelpoeder (E150a),
paprika extract (E160c)), verdikkingsmiddel (xantaangom (E415)), voedingszuur (citroenzuur (E330)).
Allergeneninformatie: bevat tarwe en soja. Kan sporen bevatten van: pinda en sesam.
 Glutenvrij
 Lactosevrij
 Halal
Netto-hoeveelheid: 50 gram
Bewaarvoorschrift: Gekoeld houdbaar bij maximaal 7 °C tot de THT-datum op de verpakking.
Land van oorsprong: Thailand
Gebruiksaanwijzing klaarmaken:
Oven voor thuisgebruik: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen.
Plaats de stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met aluminiumfolie. Na ongeveer 5-7
minuten is de kipsaté klaar voor gebruik.
Combisteamer: Verwarm de oven voor op 160 °C. Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats de
stokjes kipsaté op een bakplaat in het midden van de oven en bedek met aluminiumfolie. Na ongeveer 15-20 minuten is
de kipsaté klaar voor gebruik.
Magnetron: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Plaats een kleine hoeveelheid satéstokjes op
een bord dat geschikt is voor de magnetron. Bedek de satéstokjes met huishoudfolie die geschikt is voor de magnetron
of met een speciale magnetrondeksel. Verwarm in de magnetron voor ongeveer 1-3 minuten, afhankelijk van de soort
magnetron en het aantal satéstokjes.
750-900W: 2-2½ minuten. 1600W: 1-2 minuten.
Braadpan: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Doe een kleine hoeveelheid olie in de braadpan
en verwarm de satéstokjes voor enkele minuten. Zorg ervoor dat de stokjes iedere minuut worden omgedraaid. Hierna is
de kipsaté klaar voor gebruik.
Barbecue: Haal de kipsaté uit de koeling en verwijder alle verpakkingen. Maak een stevig vuurtje (op smeulende kolen
duurt het te lang en wordt de saté droog). Plaats de satéstokjes op de barbecue en verwarm de satéstokjes voor enkele
minuten. Draai de satéstokjes regelmatig om. Hierna is de kipsaté klaar voor gebruik.
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Voedingswaarde
100 g bevat gemiddeld:
Energetische waarde
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers

625 kJ / 148 kcal
2,6 g
1g
7,3 g
3,8 g

Eiwitten
Zout

23,3 g
1,9 g
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Bijlage 3 – Glutenanalyse 38 en 50 grams kipsaté
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Bijlage 4 – Productspecificatie satésaus 3 kg
SATEETJE.COM
PRODUCTSPECIFICATIE – SATESAUS 3 KG

Naam product: Satésaus
Ingrediënten: water, gemalen pinda’s 20%, ketjap (suikerstroop, sojasaus (water, soja, tarwezetmeel, karamel (E150d),
conserveermiddel (natriumbenzoaat (E211)), voedingszuur (melkzuur (E270)), zout)), ui, gula djawa, azijn, suiker,
gemodificeerd zetmeel, sambal (rode peper, zout), bouillonpoeder (zout, gistextract, aardappelzetmeel, ui, wortel,
zonnebloemolie, specerijen), knoflook, aroma.
Allergeneninformatie: bevat tarwe, gluten, pinda en soja.
 Lactosevrij.
Netto-hoeveelheid: 3 kg
Ten minste houdbaar tot: zie emmer.
Land van oorsprong: Nederland
Opwarmadvies:
Magnetron: Doe de satésaus in een magnetronbestendige kom/bak. Bedek de saus met huishoudfolie die geschikt is
voor de magnetron of met een speciale magnetrondeksel. Verwarm in de magnetron voor ongeveer 2-3 minuten,
afhankelijk van de soort magnetron en de hoeveelheid satésaus. Roer de saus halverwege en voor het serveren goed
door.
750-900W: 2-3 minuten 1600W: 1-2 minuten
Pan: Doe de satésaus in een (saus)pan. Verhit de saus al roerend op een laag vuur. Zorg ervoor dat de saus niet gaat
koken.
Serveertip: houdt de satésaus langer warm door deze op een warmhoudplaatje op tafel te zetten.
Voedingswaarde:

Energetische waarde

Per 100 g
814 kJ / 195 kcal

Per portie van 45 g
366 kJ / 88 kcal

Vetten

10 g

4,5 g

waarvan verzadigd
Koolhydraten

1,6 g
17 g

0,7 g
7,6 g

waarvan suikers
Eiwitten

13 g
6,8 g

5,9 g
3g

Zout

1,3 g

0,6 g

Deze verpakking bevat ruim 60 porties.
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Bijlage 5 – Productspecificatie 25 grams kipsaté van dijfilet
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