valkuilen in de supermarkt

Minder gezond
dan gedacht
Veel producten in de supermarkt zien er een stuk gezonder uit
dan ze in werkelijkheid zijn. Fabrikanten toveren met claims en
goochelen met ingrediënten. Tijd voor verandering.
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N

ederlanders worden steeds
zwaarder. In het Preventie
akkoord, eind 2018 gesloten
tussen de overheid en 70
andere partijen, hebben voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten beloofd consumenten te helpen met het
maken van gezonde keuzes conform de
Schijf van Vijf. Onder meer het aantal
mensen met obesitas en overgewicht
zou hierdoor omlaag moeten gaan.
Maar de gemaakte afspraken zijn te
vrijblijvend. Het initiatief om de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet in
producten te verminderen of om porties
te verkleinen, ligt tot nu toe grotendeels
bij de branche zelf. Fabrikanten en supermarkten zeggen tijd nodig te hebben
om hun producten aan te passen.
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Initiatieven vanuit de branche kunnen
ook voor verwarring zorgen. Neem het
Beter-logo van Albert Heijn. Daarop
staat wat er aan een product verbeterd is,
bijvoorbeeld ‘minstens 30% verminderd
in suiker’ of ‘rijker aan vezels’. Het logo
prijkt inmiddels op onder meer chips,
siropen, kant-en-klaarmaaltijden, fruitdranken en toetjes. Het is goed dat
Albert Heijn ongezonde producten minder ongezond maakt. Maar dat de tekst
‘Beter’ prijkt op producten die nog
steeds niet erg gezond zijn, klopt natuurlijk niet.

Dergelijke logo’s zorgen ervoor dat consumenten vaak minder gezonde keuzes
maken dan ze zelf denken. En zo zijn er
nog veel meer valkuilen in de supermarkt. Neem bijvoorbeeld de misleidende en loze claims en andere trucs om
producten gezonder te laten lijken.
De Consumentenbond wil dat fabrikanten en supermarkten producten niet
langer gezonder laten lijken dan ze zijn.
Daarom pleiten we voor gebruik van het
voedselkeuzelogo Nutriscore (zie kader).
Dat maakt in één oogopslag duidelijk
hoe (on)gezond een product werkelijk is.
Zo krijgen consumenten de kans om
écht bewuste keuzes te maken.

nutriscore

2

Een slimme truc om
een product gezon
der te laten lijken, is
iets ‘ongezonds’
noemen dat er níet in zit. Bij
voorbeeld 0% vet in een pro
duct dat normaliter weinig tot
geen vet bevat, maar bijvoor
beeld wel veel suiker.

©
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voorbeeld
PEIJNENBURG ONTBIJTKOEK GLUTENVRIJ
➜ ‘Vetarm. Zonder conser
veermiddelen. Zonder gluten’.
Dat deze ontbijtkoek vetarm
is, is niet zo bijzonder. Ontbijt
koek bevat vrijwel nooit veel
vet. Maar hier zit 47,2 gram
suiker per 100 gram in. Met
1 plakje krijg je 3 suikerklont
jes binnen. De koek mag dan
vetarm zijn, gezond is anders.

‘ Per bereid
product’

Veel fabrikanten ver
melden op pakjes en
zakjes alleen de voe
dingswaarde ná bereiding.
Dus na toevoeging van bij
voorbeeld groente, rijst, pas
ta, vlees en/of water. Het
‘bereide product’ bevat minder
suiker, vet en zout dan de pure
vorm. Zo trekken fabrikanten
een rookgordijn op over de
werkelijke voedingswaarde
van hun producten. Zou de
voedingswaarde wél per 100
gram onbereid product wor
den vermeld, dan zijn produc
ten ineens gemakkelijk te
vergelijken. Maar blijkbaar
hebben sommige fabrikanten
dáár niet zo’n trek in.

voorbeeld

Zonder!

Duidelijkheid met de
Nutriscore
Nutriscore is een voed
selkeuzelogo dat pro
ducten scores geeft van
A tot en met E. A is het
gezondst, E het onge
zondst. Om te bepalen
welke score een pro
duct krijgt, wordt geke
ken naar de hoeveel
heid calorieën, suikers,
verzadigd vet, zout,
eiwit, vezels, fruit,
groente en noten in het
product. Nutriscore
wordt al gebruikt in
Frankrijk en België. De
Consumentenbond
pleit ervoor dit logo ook
in Nederland in te voe
ren. Zie ook het bericht
je op pagina 45 en
consumentenbond.nl/
nutriscore voor meer
informatie.

staan, is nergens te vinden op
de verpakking. Want daarop
staat alleen de voedingswaar
de per bereid product, dus na
toevoeging van water. Ook
zegt Maggi dat je bij de berei
ding 3 tot 5 blokjes moet ge
bruiken, terwijl de fabrikant in
zijn eigen voedingswaarde
tabel rekent met 3 blokjes.
Dat scheelt nogal.

MAGGI BOUILLON BLOKJES
➜ Dat de Bouillon blokjes van
Maggi voor 57% uit zout be
juni 2019 GEZONDGIDS
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Vermomde
suikers

Maximaal 12 suiker
klontjes vrije sui
kers per dag is vol
gens de Wereldgezondheids
organisatie (WHO) aanvaard
baar voor je gezondheid. Nog
beter is maximaal 6 klontjes
per dag. Dit geldt voor alle
suikers die door de fabrikant
zijn toegevoegd en alle suikers
uit honing, siropen, vruchten
sappen en vruchtenconcen
traat. Nederlanders zitten met
gemiddeld 17 klontjes per dag
ruim boven de maximaal aan
bevolen hoeveelheid. Krijg je
te veel suikers binnen, dan
kan dat leiden tot overgewicht
en diabetes type 2. Ook kan
suiker slecht zijn voor je tan
den. Meer dan de helft van alle
suiker die geconsumeerd
wordt, zit in snoep, koek, ge
bak en frisdrank. Maar soms
zijn ook ogenschijnlijk gezon
de producten een bron van
suiker. Op de ingrediëntenlijst
kan suiker onder wel 50 ver
schillende namen voorkomen.
Denk bijvoorbeeld aan ap
pelsapconcentraat, maltose,
melasse, tarwe-glucose
stroop, fructose, moutsiroop,
gerstemoutextract en drui

©

Dat de tekst
‘Beter’ prijkt op
producten die
nog steeds niet
erg gezond zijn,
klopt niet
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vensap. Als fabrikanten ver
doezelen dat een product
suiker bevat, krijg je onge
merkt meer binnen dan je
dacht.

voorbeeld
ZONNATURA 100%
PITTEN & ZADEN
VOLKOREN RIJST- &
MAISWAFELS
➜ Klinkt gezond, deze wafels
met pitten, zaden, rijst en
mais. Maar ze bevatten ook
14% rijststroop, en dat is ge
woon een andere naam voor
suiker.

4

Met groente

Groenten zijn ge
zond. Daarom
gebruiken fabri
kanten ze graag
als lokingrediënt in bijvoor
beeld pizza’s, tussendoortjes
en zuiveltoetjes. Door op de
verpakking met groenten te
pronken, lijken producten die
niet in de Schijf van Vijf staan
gezonder dan ze zijn.
Het Voedingscentrum telt
ze niet mee bij de geadviseer
de 250 gram groenten per
dag. Hieronder vallen alleen
groenten waaraan geen suiker
en/of zout zijn toegevoegd.
Want een portie gekookte
groente is écht gezonder dan
een zak groentechips.

voorbeeld
JUMBO GROENTESAP
BOERENKOOL, SPINAZIE,
ANANAS, APPEL, MUNT
➜ Dit groentesap van Jumbo
blijkt bij nadere inspectie
vooral uit appelsap (68%) te
bestaan en bevat maar weinig
boerenkool (7%). Zo krijg je
ongemerkt meer suiker bin
nen dan je zou denken als je
‘groentesap’ koopt.

5

Natuurlijk,
biologisch en
organic

‘Natuurlijk’ klinkt
gezond, maar na
tuurlijke dingen kunnen ook
ongezond zijn. Hetzelfde geldt
voor ‘biologisch’ en ‘organic’.
Ook populair bij fabrikanten
zijn loze termen als ‘puur’ en
‘100%’. Die associëren we met
gezond. Maar ‘raw organic cane
sugar’ is gewoon suiker met
een gezond lijkende naam.

voorbeeld
ZONNATURA YOGHURT
RIJSTWAFELS
➜ ‘Bio. 100% natuurlijk’.
De ‘yoghurt’ in deze rijstwafel
is eigenlijk een chocolade
coating met yoghurtpoeder.
Dat maakt hem een stuk min
der gezond dan je zou denken.
Per 100 gram bevatten de
wafels 31 gram suiker en 16
gram verzadigd vet.

MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
nutriscore

nutriscore

6

Bron van
vezels

Voedingsvezels
zijn belangrijk. Ze
zorgen voor een
goede spijsvertering, een
verzadigd gevoel en vermin
deren het risico op hart- en
vaatziekten, diabetes type 2
en darmkanker. Er wordt ge
adviseerd om per dag 30 tot
40 gram vezels te eten. Fabri
kanten dragen de boodschap
‘bron van vezels’ graag uit voor
een gezond imago. Ze mogen
dit al claimen als een product
minimaal 3 gram vezels per
100 gram bevat. Dit is maar
een fractie van wat je op een
dag nodig hebt. Koekjes eten
omdat ze ‘een bron van vezels’
zijn is dus niet zo’n goed idee,
want meestal krijg je hiermee
ook suiker, zout en verzadigd
vet binnen. Gezonde vezel
bronnen zijn volkorenbrood,
groenten, granen, noten en
peulvruchten. Eén handje
pinda’s levert bijvoorbeeld
2 gram vezels.

©

voorbeeld
LEEV OERRR MINI’S
CARAMEL ZEEZOUT
➜ ‘Bron van vezels’.
Deze ‘bron’ bevat per 100
gram 4,5 gram vezels. Maar
ook rietsuiker, ‘biologische’
caramelstukjes en honing.
Naast de vezels krijg je per
100 gram 23,8 gram suiker,
oftewel 6 suikerklontjes bin
nen. En 14 gram verzadigd
vet. ■

Claims met een
kanttekening
‘Bron van vezels’, ‘suikervrij’
en ‘zoutloos’ zijn voorbeel
den van voedingsclaims die
iets positiefs beweren over
een product. Het gebruik
van deze claims is in de Euro
pese wetgeving vastgelegd.
Een fabrikant mag ze dus
alleen op de verpakking

zetten als ze kloppen. Maar
zo’n claim betekent niet per
se dat een product gezond
is. Soms zetten ze consu
menten zelfs op het verkeer
de been. Want een product
met de claim ‘vetarm’ kan
bijvoorbeeld veel suiker en
zout bevatten.

Verkijk je niet op voedingsclaims
Claim

Wat betekent dat?

Ter vergelijking

Vetarm

Het vetgehalte is maximaal
3 gram/100 gram
(of 1,5 gram/100 milliliter)

In 1 eetlepel avocado zit 3 gram vet

Suikerarm

Het suikergehalte is maximaal
5 gram/100 gram
(of 2,5 gram/100 milliliter)

1 suikerklontje is 4 gram

Zonder
toegevoegde
suikers

Er zijn geen suikers of andere
vanwege hun zoetkracht gebruikte
levensmiddelen toegevoegd

Ook zonder toegevoegde suikers
kunnen er veel suikers in een product
zitten, namelijk van nature aanwezige
suikers. Dan moet op het etiket staan:
‘dit product bevat van nature aanwe
zige suikers’

Bron van
vezels

Het vezelgehalte is minimaal
3 gram/100 gram
(of 1,5 gram/100 kcal)

In 1 snee donker roggebrood zit
4 gram vezels

Vezelrijk

Het vezelgehalte van het product is
minimaal 6 gram/100 gram
(of 3 gram/100 kcal)

In 2 flinke opscheplepels gekookte
linzen zit 6 gram vezels
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Lees je de Gezondgids Nieuwsbri

al?

Meer gezondheidstips
in je mailbox
Meer dan 15.000 mensen ontvangen elke maand de gratis
Gezondgids Nieuwsbrief. En daar komen steeds meer lezers bij.
Heb jij je al ingeschreven?

Wat is de
nieuwsbrief?

©

De Gezondgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief. Elke
maand brengen we:

Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

1
Nieuws en achtergronden
over actuele ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid,
zorg en voeding.

VERZADIGD VET
Het nieuws haalde alle kranten:
verzadigd vet is zo slecht nog
niet. Het Voedingscentrum
relativeerde dit en wij maakten op
onze website een pagina met de
beste adviezen over vet in eten.

2
De beste tips en adviezen
om je gezondheid te
behouden of te verbeteren.

3
Speciale en voordelige
aanbiedingen

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar gezondgids.nl
en klik onderaan
de pagina op de link
‘Gezondgids nieuwsbrief’
om hem te lezen.
Meld je aan op
gezondgids.nl/nieuwsbrief

VOEDINGSAPPS
Er zijn allerlei apps over voeding.
Bijvoorbeeld om bij te houden
hoeveel calorieën je binnenkrijgt,
maar ook apps over E-nummers,
en apps die je helpen gezonder te
kiezen in de supermarkt. Welke
zijn handig?
VOORKOM
BESMETTING DOOR KIP
Een kwart van het kippenvlees in
de supermarkt bevat bacteriën die
ongevoelig zijn voor antibiotica.
Genoeg reden om nog even na te
gaan hoe je besmetting voorkomt.

