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PLANTAARDIG

Claims op melkvervangers

Nuttig of 
verkooppraat?

Er staan veel claims op plantaardige 
melkvervangers. De ene claim maakt 
duidelijk wat je aan het product hebt, 

maar de andere zet je op het verkeerde 
been. Hoe zit dat?

 In de supermarkt wordt het schap met 
plantaardige melkvervangers steeds gro-
ter. Gemaakt van bĳvoorbeeld soja, haver 
of amandelen zĳn deze dranken een duur-
zaam alternatief voor (dierlĳke) melk. Lang 
houdbaar of gekoeld, er is volop keuze. 
Fabrikanten zetten allerlei claims op de 
verpakking die je laten geloven dat hun 
melkvervanger een goede keuze is. Helpen 
deze claims bĳ het kiezen van een volwaar-
dige melkvervanger?

Op elke verpakking staat belangrĳke 
productinformatie, zoals de houdbaar-
heidsdatum en een ingrediëntenlĳst. Maar 
fabrikanten gebruiken de verpakking ook 
maar al te graag als promotiemiddel. Met 
kleuren en afbeeldingen verleiden ze je het 
product te kopen. En ook met claims, zoals 
‘bron van calcium’, ‘suikerarm’ en ‘ambach-
telĳk gemaakt’. Het merk Wunda maakt 

bĳvoorbeeld gretig gebruik van claims om 
de ‘goede’ eigenschappen van de drank te 
benadrukken. De zĳkanten van de verpak-
kingen staan van boven tot onder vol met 
claims, zoals ‘low in sugar & fat’ en ’source 
of vitamins’.

Fabrikanten mogen niet zomaar een 
claim op de verpakking zetten. Een claim 
mag bĳvoorbeeld niet misleidend zĳn. De 
betekenis van sommige claims is wettelĳk 
tot in detail vastgelegd. Deze moeten dus 
aan bepaalde eisen voldoen.

We bekeken zowel wettelĳke als niet-
wettelĳke claims op verpakkingen van 
melkvervangers. We troffen claims aan die 
gaan over eiwitten, suikers, vetten, vitami-
nes en mineralen. Een groot deel van de 
claims, en vooral de niet-wettelĳke, zegt 
niet zoveel. Het blĳft gissen wat de fabri-
kant ermee bedoelt.
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Een volwaar dige 
melkvervanger?

Het Voedingscentrum stelt dat een 
melkvervanger in de Schĳ f van Vĳ f 
past als die veel eiwit bevat (mini-
maal 20% van de calorieën komt van 
eiwitten) en verrĳ kt is met vitamine 
B12 (minimaal 0,24 g per 100 ml) 
en calcium (minimaal 80 mg per 
100 ml). Verder mag de drank per 
100 ml maximaal 6 gram suiker, 
maximaal 1,1 gram verzadigd vet en 
maximaal 0,15 gram zout bevatten. 
Als de melkvervanger minder eiwit, 
calcium of vitamine B12 bevat, is die 
niet per se ongezond. Hĳ  lĳ kt dan 
alleen minder op melk, wat betreft 
de voedingswaarde. 

Eiwitten

Een volwaardige melkvervanger bevat, net 
als zuivel, veel eiwitten. Fabrikanten willen 
graag laten zien dat hun melkvervanger 
eiwitrĳ k is. Om dit in goede banen te lei-
den, bestaat er een aantal wettelĳ k toege-
stane claims over eiwitten. De claim ‘bron 
van eiwit’ is toegestaan als minimaal 12% 
van de totale hoeveelheid calorieën van 
eiwitten komt. Volgens de richtlĳ nen van 
het Voedingscentrum past een alternatief 
voor melk in de Schĳ f van Vĳ f als minimaal 
20% van de calorieën van eiwitten afkom-
stig is. In dat geval mag een fabrikant de 
claim ‘rĳ k aan eiwit’ gebruiken. Bĳ  een 
melkvervanger met deze claim weet je 
daardoor zeker dat die wat betreft het 
eiwitgehalte een goed alternatief is voor 
melk. Iets dat niet opgaat voor een drank 
met de claim ‘bron van eiwit’.

Toch kan een melkvervanger zonder de 
claim ‘rĳ k aan eiwit’ wel degelĳ k eiwitrĳ k 
zĳ n. Het plaatsen van een claim is namelĳ k 
niet verplicht. Neem de ongezoete soja-
drank van Jumbo: 39% van de calorieën 
komt uit eiwitten, maar er staat geen eiwit-
claim op de verpakking.

Fabrikanten gebruiken ook claims over 
eiwitten die niet wettelĳ k zĳ n vastgelegd, 
zoals ‘packed with protein’. Dit soort kreten 
is toegestaan, zolang ze niet misleidend 
zĳ n. Er zĳ n geen eisen voor de minimale 
hoeveelheid eiwit. En dat is waarom dit 
soort claims niet zo bĳ zonder is. Je weet 

immers niet wat ze precies betekenen. 
Provamel pronkt met de zin ‘We select 
varieties that contain high quality protein’ 
op zĳ n sojadrank. Hoogwaardig betekent 
in dit geval waarschĳ nlĳ k dat het eiwit alle 
essentiële aminozuren (de bouwstenen 
van eiwitten) bevat die je lichaam niet zelf 
kan aanmaken. Maar alle soja-eiwitten zĳ n 
hoogwaardig, dus Provamel selecteerde 
niets bĳ zonders.

Alpro en Zonnatura verwerken een eiwit-
claim in de naam van hun producten: 
Plant Protein (Alpro) en Protein Drink 
(Zonnatura). Ook deze namen zeggen niet 
zoveel. De wettelĳ ke eisen voor dit soort 
namen ontbreken en daardoor weet je niet 
of je een goede keuze maakt.  

Fabrikanten laten  
graag zien dat hun 
product eiwitrijk is
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Suikers

De claim ‘suikerarm’ mag staan op melk-
vervangers met maximaal 2,5 gram suiker 
per 100 ml. Staat er ‘suikervrĳ ’ op de ver-
pakking, dan mag de drank een verwaar-
loosbare hoeveelheid suiker bevatten, 
namelĳ k maximaal 0,5 gram suiker per 
100 ml. Producten met deze claims passen 
wat suikergehalte betreft in de Schĳ f van 
Vĳ f. Het Voedingscentrum stelt dat in een 
melk alternatief maximaal 6 gram suiker per 
100 ml mag zitten om te passen in de 
Schĳ f. In dierlĳ ke melk zit namelĳ k ook van 
nature suiker (lactose). ’Suikerarm’ en 
‘suikervrĳ ’ helpen je daarom een keuze te 
maken voor een volwaardige melkvervan-
ger als het suikers betreft.

Als fabrikanten claimen dat hun drank 
‘zonder toegevoegd suiker’ is, mag er van 
de wet geen suiker of ander zoetmakend 
ingrediënt toegevoegd zĳ n. Ook al is deze 
claim wettelĳ k vastgelegd, je hebt er weinig 
aan. Het is namelĳ k mogelĳ k dat een melk-
vervanger met deze claim alsnog de grens 

van het Voedingscentrum voor suiker over-
schrĳ dt. Er kunnen in een product immers 
van nature suikers zitten. Dit is bĳ voorbeeld 
het geval bĳ  de rĳ stdrank van Dream & Joya 
Rice. Die claimt ‘0% added sugars’, maar 
bevat per 100 ml 7,1 gram suiker. 

Een niet-wettelĳ ke variant van de claim 
‘zonder toegevoegd suiker’ is de term 
‘ongezoet’ of het Engelse ‘unsweetened’. 
Zo staat er op Albert Heĳ ns gekoelde 
haverdrank ‘ongezoet’. Op de achterkant 
staat de wettelĳ ke claim ‘zonder toege-
voegde suikers’. Daarmee kan ook dit pro-
duct meer dan 6 gram suiker bevatten. 

Verder staat op de huismerkproducten 
van bĳ voorbeeld Albert Heĳ n en Jumbo 
vaak de term ‘naturel’. Ook deze is niet in 
de wet beschreven. Deze producten bevat-
ten toegevoegd suiker. De claim helpt je 
dus niet een volwaardige melkvervanger te 
kiezen. Daarvoor zul je in de voedingswaar-
detabel op het pak de hoeveelheid suikers 
moeten aflezen.
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De criteria voor een melkvervanger om 
in de Schĳ f van Vĳ f te passen zĳ n per 
100 ml minimaal 80 mg calcium (10% van 
de RI) en minimaal 0,24 g vitamine B12 

(9,8% van de RI). Dus zoek je een volwaar-
dige melkvervanger, dan helpt de claim 
‘rĳ k aan calcium en/of vitamine B12’ je 
beter op weg dan de claim ‘bron van cal-
cium en/of vitamine B12’.  

Voor sommigen zĳ n verrĳ kte melkvervan-
gers een uitkomst. Want wie geen zuivel 
eet of drinkt, loopt het risico op een cal-
ciumtekort. Een tekort aan vitamine B12 

kan ontstaan bĳ  een veganistisch dieet. 
Het is niet moeilĳ k om een melkvervanger 
met calcium en vitamine B12 te vinden. 
Deze voedingsstoff en zĳ n aan bĳ na elke 
melkvervanger toegevoegd. Dat is ook te 
zien aan de claims op de verpakkingen. 
Fabrikanten prĳ ken maar al te graag met 
claims als ‘bron van calcium’ en ‘rĳ k aan 
vitamine B12’.

De claim ‘bron van …’ mag op het etiket 
staan als er van een vitamine of mineraal 
minimaal 7,5% van de dagelĳ kse referen-
tie-inname (RI) aanwezig is. Bĳ  de claim 
‘rĳ k aan …’ is de grens 15% van de RI. De
referentie-innames zĳ n door de Europese 
Unie wettelĳ k vastgelegde richtwaarden 
voor een gebalanceerd voedingspatroon. 
Ze geven aan hoeveel vitamines en mine-
ralen een gemiddelde volwassene per dag 
nodig heeft.

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/
melkvervangers

Vetten

Vitamine B12 en calcium

‘Laag in verzadigd vet’ en ‘arm aan verza-
digde vetten’ staat alleen op melkvervan-
gers die in totaal niet meer dan 0,75 gram 
verzadigde vetten en transvetzuren per 
100 ml bevatten. Daarnaast mag maximaal 
10% van de calorieën afkomstig zĳ n van 
verzadigd vet en/of transvet. De melkver-
vanger past dan qua verzadigd vetgehalte 
in de Schĳ f van Vĳ f van het Voedingscen-
trum. De grens daarvoor ligt bĳ  maximaal 
1,1 gram verzadigd vet per 100 ml. Een 
nuttige claim dus, ook al bevatten melkver-
vangers, in tegenstelling tot dierlĳ ke melk, 
van nature weinig verzadigd vet. Met uit-
zondering van dranken op basis van kokos, 
daar zit relatief veel verzadigd vet in.

Ook zĳ n er wettelĳ ke claims die gaan 
over het totale vetgehalte. Daarvoor heeft 
het Voedingscentrum geen grens bepaald. 
Wel levert een vetrĳ ke drank meer calo-
rieën en is die daardoor sneller dikmakend. 
In melkvervangers met de claims ‘vetarm’ 
of ‘laag in vet’ zit maximaal 1,5 gram vet 
per 100 ml. Door die claims weet je dat de 
melkvervanger niet meer vet bevat dan 
halfvolle melk. In die zin geven ook deze 
claims houvast.

Oatly doet zĳ n best om zĳ n plantaardige 
haverdranken te laten lĳ ken op melk door 
ze volle of halfvolle haverdrank te noemen. 
Alleen voor dierlĳ ke melkproducten zĳ n 
bĳ behorende vetgehaltes vastgelegd in de 
Warenwet. Voor andere voedingsmiddelen 
zĳ n er geen regels voor het gebruik van de 
termen halfvol en vol. Daarom kun je er bĳ  
melkvervangers niet van op aan. Oatly 
volgt overigens wel min of meer de regels 
die gelden voor melk: halfvolle melk bevat 
1,5% vet en volle melk 3,5%.

Soms zijn verrijkte 
melkvervangers 

een uitkomst
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Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen 
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.

Smaakt dit 
naar meer?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/boeken-en-bladen/gezondgids/abonnement-gezondgids?icmp=gz_gratisartikel



