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Inleiding.
Uit eerdere monitoringsonderzoeken van de VWA bleek dat wild en wildproducten soms
niet juist zijn aangeduid omdat hierin vlees van andere diersoorten is verwerkt terwijl dit
niet uit de aanduiding blijkt. Hiermee is de aanduiding misleidend met betrekking tot de
werkelijke aard van het product. Op basis van de Warenwetregeling Etikettering van
Levensmiddelen kan hiertegen worden opgetreden.

Doelstellingen.
Middels monstername en analyse verder inzicht krijgen in de samenstelling en etikettering
van wild en wildproducten.Tot een betere etikettering komen van wild en wildproducten
door het strikt toepassen van het interventiebeleid indien deze waren niet juist zijn
aangeduid.

Werkwijze.
De monsters voor dit project zijn bij 70 verschillende bedrijven genomen. Bij dit aantal zijn
de filialen niet meegerekend. De monsters zijn genomen bij horecagroothandelaren, bij
ambachtelijke poeliers en bij distributiebedrijven en leveranciers van supermarkten. Voor
het project zijn zowel verhitte bereide wildproducten als rauwe niet verhitte wildproducten
bemonsterd. In de monsters is onderzocht of de samenstelling die op het etiket is vermeld
of mondeling is aangeduid overeenkomt met het DNA materiaal. Voor dit project zijn 323
producten bemonsterd Wildproducten worden door supermarkten in de regel met name in
de laatste weken van het jaar in het assortiment opgenomen. Na de tussenrapportage zijn
daarom bij deze bedrijven nog extra wildproducten bemonsterd. De monsters die bij het
eerste onderzoek een andere samenstelling hadden dan was aangeduid zijn nogmaals door
een tweede analist opnieuw onderzocht. Een monster is pas als afwijkend beschouwd indien
bij beide onderzoeken dezelfde afwijkende samenstelling is geconstateerd.

Resultaten.
Van de 323 onderzochte monsters hadden 29 monsters een andere samenstelling dan
schriftelijk of mondeling was aangeduid. Voor 14 monsters is besloten een boeterapport op
te maken en voor 15 monsters een schriftelijke waarschuwing. De monsters waarvoor een
boeterapport (BR) is opgemaakt waren als volgt aangeduid.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hazenpeper, geen hazenvlees aanwezig 1 x
Ganzenborstfilet, geen ganzenvlees aanwezig (100% eend) 1x
Reepeper, geen reevlees aanwezig 1 x
Fazantpate, geen fazantenvlees aanwezig 4 x
Reepate, geen reevlees aanwezig 3 x
Reebokpate, geen reevlees aanwezig 2 x
Fanzantenborstfilet (rauw), dit bleek parelhoen te zijn 1x
Wilde eendpate, geen vlees van wilde eend aanwezig 1x

Bij de monsters waarvoor een schriftelijke waarschuwing (SW) is opgemaakt kwam
de samenstelling slechts gedeeltelijk overeen met de gedeclareerde samenstelling.
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Nadat de producent hiervoor een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen wordt
het product herbemonsterd. Omdat het vaak om seizoensgebonden producten gaat
kan het voorkomen dat deze pas eind 2011 worden herbemonsterd.
Enkele voorbeelden van producten waarvoor schriftelijke waarschuwingen zijn
opgemaakt zijn;
• Wildpeper van haas, hert, struisvogel en konijn, hierin bleek hazenvlees en
struisvogelvlees niet aanwezig te zijn.
• Wildsoep van haas en hert, hierin is ook varkensvlees aangetroffen.
• Kwartelmouse met ganzenlever, hierin is ook rundvlees en kip aangetroffen.
• Spuitzak van eend en ganzenlever, hierin is ook kip- en varkensvlees
aangetroffen.
Van de onderzochte monsters bestonden 35 monsters uit rauw wild vlees. De
samenstelling van deze rauwe producten waren op één na op de juiste wijze
aangeduid. Van de verhitte wild producten waarvan de samenstelling niet juist waren
aangeduid hadden 6 maatregelen betrekking op patés die afkomstig waren van één
Belgische paté producent en vier maatregel hadden betrekking op één
horecagroothandel die ook wildproducten produceert. Tegen 23 van de 70 bedrijven
waar de monsters zijn genomen wordt een boeterapport en/of schriftelijke
waarschuwing opgelegd.

Aantal geplande monsters
Aantal genomen monsters
Aantal afwijkende monsters
Aantal monsters rauw wildvlees
Aantal afwijkende monsters rauw wildvlees
Aantal monsters verhitte wildproducten
Aantal afwijkende monsters verhitte wildproducten
Aantal monsters waarvoor een boeterapporten wordt
opgemaakt.
Aantal monsters waarvoor een schriftelijke waarschuwing
wordt opgemaakt.
Aantal bedrijven waar de monsters genomen zijn
Aantal bedrijven dat een maatregel (BR en/of SW) krijgt
opgelegd.

Aantal

Percentage

300
323
29
35
1
288
28
14

100%
108%
9%
11%

15

4,6%

70
23

100%
33%

Conclusie.
Van de 323 monsters wild en wildproducten hadden 29 monsters een andere samenstelling dan
mondeling of schriftelijk was aangeduid. Hiervoor zijn 14 boeterapporten opgemaakt en 15
schriftelijke waarschuwingen. De afwijkende monsters betrof met name verhitte wildproducten zoals
patés, hazenpeper, reepeper en fazantenstoofpot. De bemonsterde rauwe wildproducten waren op
een enkele uitzondering na wel juist aangeduid.
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