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Etiketten
lezen
De basis



De ingrediëntenlijst 

De voedingswaarde

Wat kan je vinden op het etiket?



De ingediëntenlijst De voedingswaarden



Stuur je opdrachten zeker naar 
ctc@jessifiedhealth.be, zodat ik ze niet mis

Een gezonde keuze in 3 stappen 
+ extra tips

Laat je niet foppen!
Hoe zit dat nu met die nutriscore?

Voedingswaardetabel

Ingrediëntenlijst

Etiketten vergelijken 

MAAR: 



100 g of 100 ml of portiegrootte

Dezelfde productcategorie of groep

1 De voedingswaardetabel



vetten

suikers

zoetstoffen

zout

Let op:

2 De ingrediëntenlijst



room 

boter 

volle melk

gehydrogeneerd plantaardig vet 

gehard plantaardig vet

kokosvet, kokosolie, kokos

cacaoboter

palm(pit)olie, palmvet

...

Bronnen van verzadigd vet (en transvet)



kristalsuiker

woorden met -ose: sucrose, sacharose,

fructose (maar niet sucralose en tagatose)

woorden met -stroop, -siroop: glucose-

fructosestroop, fructose-glucosestroop

karamel

natuurlijke bronnen van suiker: rode bietensap-

concentraat, druivensap-concentraat,

appelsap

Bronnen van suiker



laagcalorisch: 

Acesulfaam-K, Aspartaam, Sacharine,

Stevioglycosiden, Sucralose...

bulkstoffen:

Polyolen: Erythritol, Maltitol, Sorbitol

Tagatose

"trending sugars": 

honing, agavesiroop, ahornsiroop,

kokos(bloesem)suiker

Bronnen van zoetstoffen



zout, zeezout, gejodeerd zout

Bronnen van zout



2 De ingrediëntenlijst



2 producten van dezelfde soort

Per 100 g of 100 ml - of per portie(grootte)

-> niet elke portie is gelijk

Afbeelding op de verpakking

≠ aanbevolen portie

Portie aangegeven bij voedingswaarden

≠ hoeveelheid in 1 verpakking

3 Etiketten vergelijken



3 Etiketten vergelijken

Kellogg's 

Haan

Portie =

30 gram

Quaker

Cruesli 

Noten 

Portie =

45 gram



3 Etiketten vergelijken



3 Etiketten vergelijken



Claims

-> zetten ons als consument (soms) op het verkeerde pad

*Laat je niet foppen



Claims
''50% minder vet"



Claims "light"?Light
Zero

30% minder suiker!

Mager
Light = niet altijd gezonder

Mager = niet altijd kcal-armer

= vaak een stuk duurder 

0%
 vet gehalte



Gezond uitziende

chips

1 kommetje van 40 g

= 192 kcal

Light
Zero

30% minder suiker!

Mager

0%
 vet gehalte

Gewone chips

1 kommetje van 40 g

= 203 kcal

Light chips

1 kommetje van 40 g

= 196 kcal

Gezond uitziende

chips

1 kommetje van 40 g

= 192 kcal



Light
Zero

30% minder suiker!

Mager

0%
 vet gehalte

Gewone chips

1 zak = 1,29 € = 225 g

> 5,73 € per kg

Light chips

1 zak = 1,29 € = 170 g

> 7,59 € per kg

Gezond uitziende

chips

1 zak = 1,49 € = 95 g

> 15,68 € per kg



Op de voorzijde van de verpakking

Kleurenschaal met letters

A = voorkeur 

E = consumptie beperken

Positieve en negatieve eigenschappen -> score tussen -15 en +40

*De nutriscore





*De nutriscore - onze tips

Geen perfect voedingslabel (Nutri-Score A = niet persé voedzaam!)

-> etiket bekijken

producten uit dezelfde categorie + portiegrootte

houdt geen rekening met aanwezigheid van 

bepaalde ingrediënten/toevoegingen/bereiding



*De nutriscore - bedenkingen
Olijfolie heeft een goede

vetzuursamenstelling ...

maar krijgt 'maar' Nutri-Score C



*De nutriscore - bedenkingen
Lasagne Bolognese Delhaize

Nutri-Score A



*De nutriscore - bedenkingen
Danio Vanille

Nutri-Score B



*De nutriscore - bedenkingen



*De nutriscore - bedenkingen
Diepvries frieten 

Nutri-Score A

Geen rekening 

met de bereiding



*De nutriscore - bedenkingen



Meer info over de NUTRI-Score:
onze bedenkingen, maar ook goede
producten komen aan bod tijdenshet HEY-traject



Etiketten
lezen
Per productgroep



water

= voorkeur

light frisdranken 

 max 5 kcal / 100 ml 

= grijze zone

max 0,5 liter per dag



Spa fruit citroen

18 kcal / 100 ml

4,5 g suiker / 100 ml

Spa bruis citroen

0 kcal / 100 ml

0 g suiker / 100 ml



Spa duo niet bruisend

aardbei / watermeloen 

16 kcal / 100 ml

4 g suiker / 100 ml

Spa touch niet bruisend

aardbei / munt

0 kcal / 100 ml

0 g suiker / 100 ml



Vleesvervangers 

Plantaardige olie

Ontbijtgranen

Graanproducten



Ontbijtgranen

< 15 gram vetten per 100 gram

< 1/3 suikers van het totale koolhydraat gehalte

> 6 gram vezels per 100 gram

Uitzondering: granola's, muesli's en ontbijtgranen

op basis van noten, zaden en pitten

Hierbij kijken we niet naar het totaal aantal

vetten - maar wel naar de ingrediëntenlijst



Ontbijtgranen



Ontbijtgranen



Ontbijtgranen



Ontbijtgranen



Graanproducten

Alternatieven voor brood

< 6 gram vet per 100 gram 

 < 2 gram verzadigd vet per 100 gram

> 6 gram vezels per 100 gram

 

 

Deegwaren

> 6 gram vezels per 100 gram

 

 

Rijst

> 3 gram vezels per 100 gram



Graanproducten
Alternatieven voor brood

< 6 gram vet per 100 gram 

 < 2 gram verzadigd vet per 100 gram

> 6 gram vezels per 100 gram



GraanproductenDeegwaren

> 6 gram vezels per 100 gram



GraanproductenRijst

> 3 gram vezels per 100 gram



 

In geval van standaard vleesvervangers graag ook < 10 gram koolhydraten per 100 gram

Bij vervangers op basis van peulvruchten en groenten is het moeilijker om aan deze

regel te voldoen, daarnaast zal het eiwitgehalte bij deze producten ook niet altijd

voldoen aan > 10 gram per 100 gram. 

Vleesvervangers

> 10 gram eiwitten per 100 gram

< 10 gram vetten per 100 gram

graag toevoeging van ijzer en vit D



 

Vleesvervangers



 

Vleesvervangers



Plantaardige olie



Vis 

Kazen en smeerkazen

Melkproducten en yoghurt

Gevogelte



 

Vis

vers / diepvries 

conserven op eigen nat

Bij voorkeur

 

zonder saus of bereiding

 







 

Gevogelte

vers / diepvries 

niet gepaneerd 

zonder toevoeging van saus 

geen bereiding

Bij voorkeur

 







Melk- en melkproducten

Melk en melkdranken: 

< 60 kcal per 100 ml

< 6 gram suiker per 100 ml

 

Yoghurt, skyr, kwark...:

< 80 kcal per 100 gram

< 6 gram suiker per 100 gram







Melk- en melkproducten: kazen

sneetjes kaas

< 20 gram vet per 100 gram

 

harde kaas

< 15 gram vet per 100 gram

 

smeer, smelt- en verse kazen

< 12 gram vet per 100 gram

 

platte kaas 

< 5 gram vet per 100 gram







Smeer- en bereidingsvetten Rood vlees (varken, kalf, rund)



Vetten

Smeervetten: 

< 40 gram vetten per 100 gram

waarvan maximaal 1/3 verzadigd

verrijkt met omega 3

 

Bereidingsvetten:

bij voorkeur plantaardige vetten

< 1/3 verzadigd vet van het totale

vetgehalte 



Smeer- en bereidingsvetten



Rood vlees

mager spiervlees 

zonder vel

zonder zichtbaar vet 

vers/diepvries en niet bereid

< 7 gram vet per 100 gram

bij voorkeur





Koekjes, chocolade, snoepgoed

Frisdranken

Alcohol

Vleeswaren

Zout

Fast-Food



Tussendoortjes zoals koeken

< 100 kcal per portie

< 15 g vet per 100 gram

EN < 1/3 verzadigd vet

< 1/3 suikers van het totale koolhydraat gehalte

> 6 gram vezels per 100 gram 





Vleeswaren

< 150 kcal per 100 gram 

< 10 gram vet per 100 gram





Fruitbeleg 

< 180 kcal per 100 gram

< 40 gram koolhydraten per 100 gram

 

 

Hazelnootpasta

< 35 gram vet per 100 gram

< 10 gram verzadigd vet per 100 gram

Zoet beleg









Kant-en-klare
maaltijden
< 650 kcal/portie

< 80 à 120 kcal/100 g (= volumineus)

> 20 gram eiwitten 

liefst veel groenten of voeg zelf extra groenten toe

voeg geen extra zout toe



Nog meer voorbeelden over hoe jeetiketten best interpreteert? Dat kan binnen het HEY-traject



De volgende ronde start 

op 6 september!

Inschrijvingen gaan morgen open!

kennis over voeding en de werking van

jouw lichaam

inspiratie om dit toe te passen in jouw

dagelijks leven (recepten, onze favoriete

producten, de beste tips en habit-hacks)

motivatie om het voor ééns en voor

altijd vol te houden door de juiste

mindset én gegarandeerde actie

In 16 weken naar een gezond gewicht

dankzij onze cursus én live coaching

calls:



€ 29 EUR korting 

MET CODE SUPSAF

2 weken meekijken 

in ons bord

Bonus!

enkel voor de eerste 20 inschrijvingen 

in het VIP traject!



je worstelt met je gewicht

je bent helemaal in de war door

alle dieetgoeroes, die allemaal

iets anders l i jken te verkondigen

je weet wel wát je zou moeten

doen, maar in de praktijk blijkt

het allemaal niet zo evident te

zijn

het ontbreekt je aan inspiratie

je hebt nood aan mentale steun

om vol te houden

Als j i j  dit bent...



eindelijk achter het stuur kruipen

van jouw gezondheid

een correct beeld hebben van wat

er nodig is om op een gezonde

manier af te slanken

aan den li jve ondervinden dat

gezonde voeding helemaal niet

moeili jk hoeft te zijn

gemotiveerd en geïnspireerd

geraken dankzij de coaching, de

challenges én de andere

deelnemers die het zelfde doel voor

ogen hebben

nooit meer moeten diëten

Maar je wil dit...

je worstelt met je gewicht

je bent helemaal in de war door

alle dieetgoeroes, die allemaal

iets anders l i jken te verkondigen

je weet wel wát je zou moeten

doen, maar in de praktijk blijkt

het allemaal niet zo evident te

zijn

het ontbreekt je aan inspiratie

je hebt nood aan mentale steun

om vol te houden

Als j i j  dit bent...



You are ready to 

 

 

and you know it!


