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BEWUST JE PRODUCTEN KIEZEN
 
Daar sta je dan voor het schap met muesli en granola (ja, ik
ben verslaafd!), of ieder ander schap met eetbare producten.
Vaak zijn er veel verschillende soorten van een product te
koop. Ze lijken allemaal best gezond en gewoon erg lekker.
Hoe kun je nu producten vergelijken en bewust kiezen voor iets
dat jij geschikt vindt? Ik leg je uit waar je op moet letten.

De fabrikant mag niet zomaar alles op een verpakking zetten
Voor alles wat op een verpakking staat, zijn regels.
Fabrikanten zijn ook verplicht om op verpakkingen bepaalde
informatie te plaatsen. 

Wat er precies op moet staan, is in Nederland vastgelegd in
de Warenwet Informatie Levensmiddelen. Ook de Europese
Unie stelt strenge regels aan de informatie op verpakkingen. In
Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) dit in de gaten. 

Alle informatie op een
verpakking moet aan
strenge regels voldoen



DE INGREDIËNTENLIJST
 
Op elk product staat een ingrediëntenlijst. In deze lijst staat
wat er in het product zit. Dit kan eruit zien zoals op de
volgende afbeelding bovenaan achter het woord
“ingrediënten”:

Bron: Voedingscentrum



Het ingrediënt waarvan er het meeste in het product zit, staat
vooraan. Het ingrediënt waarvan er het minste in zit, staat
achteraan. In dit product is te zien dat het eerste ingrediënt
magere yoghurt is. Dit zit er dus het meeste in. Als het eerste
ingrediënt suiker was geweest, wist je dus meteen dat het
product voornamelijk suiker bevatte.

SUIKER HEEFT MEERDERE PERSOONLIJKHEEN

Suiker kan in allerlei vormen voorkomen in producten.
Fabrikanten gebruiken hiervoor verschillende benamingen,
zoals vruchtensapconcentraat, glucosestroop of honing. 
In de lijst hieronder staan verschillende suikers. 

Soms gebruiken fabrikanten meerdere soorten, waardoor het
lijkt alsof er minder suiker in het product zit.

Voor het lichaam maakt het niets uit hoe het heet, je lijf ziet
het allemaal als suiker. Ook ingrediënten die door de
benaming de suggestie wekken gezond te zijn, breekt je
lichaam gewoon af tot suiker. Óók zogenaamde natuurlijke
suikers in bijvoorbeeld fruit (fruitsuiker).



ER ZIT OOK SUIKER IN SOMMIGE VLEESWAREN EN
PASTASAUS 

Suiker zit ook in producten waarin je het eigenlijk niet verwacht,
zoals pastasaus (tenzij het natuurlijk van alleen tomaten is
gemaakt), ontbijtkoek, borrelnootjes, mosterd en zelfs veel
vleeswaren. Producten worden regelmatig aangepast, dus bekijk
ook van een bekend product zo nu en dan de ingrediëntenlijst weer
even.



DE VOEDINGSWAARDETABEL
 Op de achterkant van een product staat een tabel met de
voedingswaarde. Hierin zie je hoeveel er van de
voedingsstoffen in het product zit: je ziet het aantal calorieën
en de hoeveelheid vetten, koolhydraten, eiwitten, vezels en zout
per 100 ml of per 100 gram.  

Bron: Voedingscentrum.



Een product met veel kilocalorieën hoeft niet per se ongezond
te zijn. Om dit te kunnen beoordelen, moet je ook kijken naar
de voedingswaarden: de koolhydraten (waaronder suikers),
vetten (waaronder verzadigd vet) en eiwitten.

SUIKERS

In de voedingswaardetabel zie je onder koolhydraten vaak:
“waarvan suikers”. Dit zijn álle suikers in het voedingsmiddel.
Dus ook de suikers die van nature voorkomen in het product,
zoals suikers in fruit (fruitsuiker) en in melk (melksuiker:
lactose). 

Om te weten of er extra suiker aan een product is toegevoegd,
is het altijd nodig om te kijken of er suikers vermeld staan in
ingrediëntenlijst. 

Op het pak yoghurt hierboven is te zien dat het product 14,7
gram koolhydraten bevat, waarvan 13,7 gram suikers. In de
ingrediëntenlijst is te zien dat suiker één van de ingrediënten
is. Het grootste deel van de suikers in dit product is
toegevoegd.



Een gemiddelde
krokante muesli bevat
al snel 2 suikerklontjes

in 1 portie. 
 

Hiervoor kijk je in de
voedingswaardetabel

bij "waarvan suikers". 1
suikerklontje is

ongeveer 3,5 gram. 
 

Een glas vers geperste
sinaasappelsap van 200 ml
bevat ruim 4 suikerklontjes.
De sinaasappel zelf eten is

vaak een beter idee omdat je
daarmee ook meer vezels

binnenkrijgt en dus langer
verzadigd bent. 

Maar af en toe een heerlijk
glas vers geperste sap bij je

luie zaterdagbrunch is
natuurlijk heerlijk!



VETTEN

In de voedingswaardetabel zie je dat vetten worden ingedeeld
in twee categorieën: verzadigd vet (VV) en onverzadigd vet
(OV). 

Onverzadigd vet zit in oliën, vette vis (zalm, haring, makreel),
noten (en bijvoorbeeld ook pindakaas) en avocado. Deze soort
vet is in normale hoeveelheden goed voor je. Het verlaagt het
risico op hart- en vaatziekten en kan bijvoorbeeld een te hoog
cholesterolniveau verlagen. 

Verzadigd vet zit in koekjes, chips, chocola, pizza, patat en
kokosolie. Deze soort vet kan het risico op hart- en vaatziekten
vergroten. 

In het pak yoghurt van een paar pagina’s terug zit minder dan
0,1 gram verzadigd vet (heel weinig dus).



VEZELS

De hoeveelheid vezels staat ook in de voedingswaardetabel.
Vezels zitten in volkoren producten (brood, pasta, rijst),
groente, fruit en peulvruchten. Ze zorgen ervoor dat je langer
verzadigd bent. Ze beschermen ook tegen hart- en vaatziekten
en kunnen een te hoog cholesterolniveau verlagen. 

Het cijfer achter vezels is het liefst zo hoog mogelijk. Kies
bijvoorbeeld liever voor volkorenbrood, dat 6 gram vezels
per 100 gram bevat, en minder vaak voor witbrood (2,6
gram per 100 gram). 



Als je niet zeker weet of je het juiste product te pakken hebt,
kijk dan altijd of het de volkoren variant is. Bij brood weet je
dan zeker dat je goed zit, want als er ‘volkoren’ op staat moet
het volgens de wet honderd procent volkoren brood zijn. Voor
crackers geldt deze regel overigens niet. Bij andere producten,
zoals pasta, heb je met volkoren de gezondere variant in
handen. 

ZOUT
In Nederland eten we gemiddeld (te)veel zout. Het kan geen
kwaad hier eens op te letten. Kijk in de voedingswaardetabel
dus ook bij de hoeveelheid zout en kies dan een product met
zo min mogelijk zout. 

Er zijn ook veel zoutarme producten te koop, die kun je
gebruiken als je een hoge bloeddruk hebt. Op websites van
supermarkten kun je zoeken op productsoort en het resultaat
filteren door de filter ‘laag in zout’ of ‘zonder toegevoegd zout’
te gebruiken. 

Soms staan er vitamines en mineralen
in de voedingswaardetabel. Dit is

echter niet verplicht, daarom laat de
fabrikant ze vaak weg.



PER 100 GRAM/ML OF PER PORTIE?

Op de afbeelding met het pak yoghurt is ook de
voedingswaarde per portie (150 ml) te zien. Fabrikanten
bepalen zelf hoe groot zo’n portie is. Het is daarom bij het
vergelijken van producten handiger om naar voedingswaarden
per 100 gram of per 100 ml te kijken. 

Van sommige producten, zoals vruchtensap, vruchtenyoghurt
of een verpakking met twee koeken, neem je per portie vaak
meer dan 100 ml of 100 gram. Een bakje yoghurt kan 150 ml
zijn; een glas sap is vaak 200 ml. 

In het geval van sap krijg je dus twee keer zoveel binnen van
de voedingswaarde die per 100 ml of 100 gram vermeld staat.
Dan moet je het aantal suikers of vetten dus ook verdubbelen. 

Staat er in de tabel bijvoorbeeld dat er per 100 ml 9 gram
koolhydraten (suikers) in zitten? Dan krijg je per glas dus meer
dan 4 suikerklontjes (18 gram koolhydraten) binnen. 



WAT IS DE REFERENTIE-INNAME?

De yoghurt hierboven geeft in de tabel ook percentages aan.
Dit is de referentie-inname (RI). De RI laat zien hoeveel één
portie van het product bijdraagt aan je dagelijkse
voedingsstoffen (in percentages). Het kan handig zijn om in
één oogopslag een product te beoordelen op een aantal
voedingsstoffen. 

Bron: Voedingscentrum



LIGHT, VEZELRIJK OF SUIKERVRIJ: VOEDINGSCLAIMS

Voedingsclaims beweren iets positiefs over de samenstelling
van een product. Fabrikanten mogen een claim alleen
gebruiken als deze is goedgekeurd door de EU. Het
voedingsmiddel moet aan bepaalde eisen voldoen om de claim
te mogen dragen. Zo mag de claim ‘light’ alleen gebruikt
worden als er ook echt 30 procent minder suikers in zitten dan
in een vergelijkbaar product. Hier kun je lezen wat wel en niet
op een verpakking mag staan. 

WAT BETEKENT THT EN TGT EN WAT IS HET VERSCHIL?
De afkortingen THT en TGT staan op bederfelijke producten.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
bepaalt op welke producten dit staat. THT staat voor
Tenminste houdbaar tot, TGT voor Te gebruiken tot. Op
producten die niet snel bederven, staat een THT-datum, op
heel bederfelijke producten zie je de TGT-datum staan. 

Op producten die 3 maanden of korter houdbaar zijn, staan
een dag en een maand vermeld, zoals: 15-06. Op producten die
langer houdbaar zijn, namelijk 3 tot 18 maanden, staan een
maand en een jaar vermeld, zoals 10-2022. Op producten die
langer dan 18 maanden houdbaar zijn, hoeft alleen het jaartal
te staan. 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/claims.aspx


THT-datum
Een THT-datum staat dus op producten die niet snel bederven.
Na deze datum kan de kwaliteit, zoals de smaak, geur of kleur
van het product, wel achteruitgaan, maar je kunt het vaak nog  
zonder gevaar eten. Tot de THT-datum garandeert de
fabrikant dat het product smaakvol is. 

Je kunt als een THT-datum voorbij is zelf 
kijken, ruiken en proeven of je het product 
nog kunt eten. Dit kan bijvoorbeeld bij 
producten als meel, koffie en kauwgom, 
maar ook melk en yoghurt. Gooi het dus niet 
direct weg, zo voorkom je ook 
voedselverspilling.

TGT-datum
Op voedingsmiddelen die je maar kort kunt 
bewaren, staat een TGT-datum zoals op verpakkingen met
vlees, vis, voorgesneden groenten, koelverse maaltijden en 
versgeperste vruchtensappen. 

De TGT-datum is de laatste dag waarop je het product nog
veilig kunt gebruiken, handig om tijdens de boodschappen dus
rekening mee te houden. Na deze datum kunnen er namelijk
ziekteverwekkers zoals bacteriën gaan groeien. Dit is niet altijd
te zien, ruiken of proeven, maar je kunt er flink ziek van
worden. Bij twijfel weggooien dus. Je kunt het wel invriezen, dat
verlengt de houdbaarheid tot na de TGT-datum.



Lang niet alle producten moeten verplicht een
houdbaarheidsdatum hebben: dranken met hoger dan 10%
alcohol, azijn, zout, kauwgom en suiker in vaste vorm
bijvoorbeeld niet. Ook op vers fruit en verse groenten
(ongeschild en ongesneden) hoeft geen houdbaarheidsdatum
te staan. Bakkersproducten die bedoeld zijn voor consumptie
op dezelfde dag, zoals bijvoorbeeld verse croissantjes of
pistoletjes, hoeven ook geen houdbaarheidsdatum te hebben
(bron: NVWA).

WAT BETEKENT DEZE GEHEIMZINNIGE               ? 

Deze E staat voor Estimate en geeft de geschatte inhoud van
het product aan, om precies te zijn: de hoeveelheid die een
verpakking dient te bevatten. Het gaat om voorverpakte
producten die in de EU verkocht worden, bijvoorbeeld
levensmiddelen en dranken. Overigens is deze E niet verplicht,
maar als de fabrikant het op de verpakking zet, kan hij het
overal in de EU verkopen zonder dat hij hoeft na te gaan of
aan de voorschriften van elk EU-land is voldaan. 

De E drukt een gemiddelde uit, het is dus niet de exacte
hoeveelheid van het product. Machines die de industrie
gebruikt, zijn namelijk niet exact nauwkeurig en houden altijd
een marge aan. Ook variëren veel producten qua
samenstelling (klontjes, stukjes), waardoor het gewicht kan
variëren bij hetzelfde volume (bron: Europa.eu).

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen/houdbaarheidsdatum-levensmiddelen#:~:text=Op%20elk%20levensmiddel%20moet%20een,tot%20(einde)').


bekijk de ingrediëntenlijst: is het eerste ingrediënt suiker?
Dan weet je dat hiervan het meeste in het product zit. 
kijk in de voedingswaardetabel naar de hoeveelheid
verzadigd vet: dat geeft een inschatting van hoe gezond
het product is.
check de hoeveelheid koolhydraten en suikers. Kijk ook of
er in de ingrediëntenlijst extra suikers vermeld staan.
check de hoeveelheid eiwitten: dit getal is het liefst hoog.
Eiwitten zorgen ervoor dat je langer verzadigd bent.
check de hoeveelheid vezels: dit getal is het liefst ook hoog.
Het zorgt ervoor dat je langer verzadigd bent en niet
hongert naar suiker, vet of zout.
bekijk hoeveel zout het product bevat. 

CHECKLIST: DUS...HOE KIES JE NU BEWUST VOOR
PRODUCTEN?

Nog even samengevat: je kunt bewuster kiezen door de
verpakking van producten te checken:



Waarom is het belangrijk om de ingrediënten en
voedingswaarden van voedingsmiddelen te checken? Ik mag
toch ook wel wat lekkers, dan hoef je toch niet te vergelijken?

Ja! Lekkers hoort bij het leven en daar moet je gewoon van
genieten :). In mijn cursus leg ik de nadruk op het respecteren
van je honger- en verzadigingsgevoel én van wat je lichaam
aan voedingsstoffen nodig heeft. En dan is het handig om
producten goed te kunnen beoordelen op hun voedzaamheid.

Wat ik je vooral wil meegeven is: luister goed naar je lijf en
voed het met wat het nodig heeft. Lekkere en minder
voedzame producten horen daar óók bij!

Hartelijke groeten,
Femke

https://www.feelfreewithfood.nl/emotie-eten-aanpakken/

