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De kunst van verleiding
Dit schooljaar delen wij iedere maand tips om je zo fit mogelijk te voelen!
‘Nu met maar liefst 190 gram groente per
kom soep!’

de verpakking hoeveel suiker of zout een
product bevat.

Dat maakt het eten van 250 gram
groente al een stuk makkelijker... toch?
De fabrikant vergat alleen te vermelden
dat je dan ook 30% van de maximaal
aanbevolen hoeveelheid zout op hebt.
Wat is de waarde van deze kreten op een
verpakking?

De zoete indringer
Als we het hebben over suiker, hebben
we het over een ingrediënt dat onder veel
namen voorkomt. Wist u bijvoorbeeld dat
de volgende namen eigenlijk verbergen
dat het om suiker gaat?

Vezelrijk en bron van vezels
Een vezelrijk product bevat minimaal 6
gram vezels per 100 gram. 6 gram is
ongeveer 1/6e van onze dagelijkse
vezelbehoefte. Kijk goed naar het verschil
tussen portie en 100 gram. Volkoren
brood is vaak vezelrijk. Een product dat
3-6 gram vezels per 100 gram bevat,
mag een ‘bron van vezels’ heten.
Eiwitrijk en bron van eiwitten
‘High protein!’ staat er mooi op de
verpakking van een drinkyoghurt.
Hoeveel is dat dan? 6 gram, staat er
achterop. Maar is dat wel ‘high protein’?
Eiwitrijk is een beschermde term voor
producten die voor minimaal 20% uit
eiwit bestaan: 20 gram per 100 gram dus
(minimaal!). 6 gram mag dan ‘high
protein’ heten, eiwitrijk is het niet. Ook
voor ‘rijk aan eiwit’ komt het niet in
aanmerking: deze producten moeten
minimaal voor 12% uit eiwit bestaan.
Kindermarketing
Producten waar een herkenbaar plaatje
op staat werken als een magneet voor
veel kinderen. De plaatjes staan niet
alleen op gezonde, maar ook vaak op
ongezonde producten. Kijk dus goed op

Glucose, glucose-fructosestroop,
dextrose, ahornsiroop, agavesiroop,
honing, appelsapconcentraat, fructose,
kandij, maïsstroop, siroop, stroop.

Suikerarm en suikervrij
Een suikerarm product mag maximaal 5
gram suiker per 100 gram bevatten, of
2,5 gram per 100 ml (frisdrank
bijvoorbeeld). Voor een suikervrij product
is dit 0,5 gram per 100 gram of ml.
Daarnaast kan er op de verpakking
staan: zonder toegevoegde suikers. Dit
betekent niet dat een product geen suiker
bevat. Appelmoes bevat bijvoorbeeld al
snel drie klontjes suiker per schaaltje,
ook als er geen suiker is toegevoegd.
Vetarm en vetvrij
Van eiwit hebben we liever meer, van vet
liever minder tegenwoordig. Toch heb je
ook vet nodig voor een gezond en
werkend lichaam. Vetarme producten
bevatten maximaal 3 gram vet per 100
gram of 1,5 gram per 100 ml. Een vetvrij
product bevat maar 0,5 gram per 100
gram of ml. Ze bevatten minder calorieën
maar zijn daarmee niet per se gezonder.
Er wordt soms bijvoorbeeld suiker
toegevoegd waardoor het product niet
(zo) gezond meer is.

