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‘Gezonde claims’ en toch helemaal niet gezond
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Klik dan hier

Beste foodwatcher,
Gezond winkelen: geen gemakkelijke opdracht. Welk

product moet je nu kiezen, als je voor een schap met

tientallen yoghurts, ontbijtgranen of crackers staat? Je

wordt om de oren geslagen met aanlokkelijke claims als

‘proteïnerijk’, ‘30% van je dagelijkse vitaminebehoefte!’

en ‘superfoods’. Betekenen deze gezonde uitroepen

ook dat de producten wérkelijk gezond zijn? Ik deed de

test via het voedsellogo de Nutri-Score: het resultaat is

niet best ...

Kijk of lees hier hoe ik via de Nutri-Score verschillende

producten ontmasker!

Benieuwd?

Kijk nu!

Ontmasker die onzin

Ik toetste de producten met veelbelovende gezonde claims aan de hand van de Nutri-Score, een

voedsellogo dat de voedingswaarden van een product samenvat in één letter (A tot E) en kleur (groen

tot rood). Het resultaat is schokkend: misschien verwacht je een lichte overdrijving van sommige

producenten, maar de 'gezonde' producten blijken gewoonweg de slechtste scores (D en E) te

krijgen!

Betrapt!
Onderstaande producten doen zich lekker gezond voor, maar blijken het helemaal niet te
zijn… De Nutri-Score helpt ze te ontmaskeren.
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Tussendoortje: Nutri-Score D
De proteïnerepen van Natural Balance Foods – voor ‘sport’ of

‘tussendoor’ – bevatten meer suikers (24g/100g) dan proteïnen

(20g/100g).

Toch niet zo gebalanceerd?

'wel 10 vitaminen!', maar laagste score E
‘In één glas zitten wel 10 vitaminen! Goed voor alvast 30% van je

dagelijkse vitaminebehoefte’, volgens Roosvicee (H.J. Heinz). In één

glas (200 ml) zit ook 17 gram suiker, goed voor je dagelijkse

tandbederf. In vruchtendranken zit vaak net zoveel suiker als in

frisdrank. 

Meer voorbeelden? Klik hier!

Crackers kiezen?
Tussen twee producten kunnen grote verschillen zitten, ook al zien ze er hetzelfde uit. De
Nutri-Score maakt vergelijking een stuk gemakkelijker.

Beide crackers ogen gelijkaardig en gezond, mede doordat de producenten allebei het vezel- en

volkorengehalte aanprijzen. De crackers van Vitalu (Mondelez) bevatten echter heel veel zout en ook

behoorlijk wat verzadigde vetten. De Nutri-Score komt dus veel lager uit dan bij de Wasa-crackers.

Meer voorbeelden? Klik hier!

Voedingsindustrie lobbyt tegen ontmaskering
De voedingsindustrie staat niet te springen om een kleurenlogo als de Nutri-Score. De Nutri-Score

toont immers via een oranje of rood stoplicht aan hoe ongezond hun aanbod vaak is. Bij Mondelez,

bijvoorbeeld, krijgt 86% van hun producten de laagste scores (Nutri-Score D en E), volgens cijfers uit

2017. Bij Mars is dit zelfs 100%. Daarom lobbyen een groot aantal voedingsbedrijven al 15 jaar tegen

een kleurenlogo: door een verplicht logo tegen te houden of slappere logo’s (waarbij zelfs Nutella of

Coca-Cola gezond lijken) door te drukken.

http://new.foodwatch.klantsite.net/l/mailing2/link/c7e04752-8328-49c0-ab59-c5a4a61e46d6/9636
http://new.foodwatch.klantsite.net/l/mailing2/link/c7e04752-8328-49c0-ab59-c5a4a61e46d6/9637
http://new.foodwatch.klantsite.net/l/mailing2/link/c7e04752-8328-49c0-ab59-c5a4a61e46d6/9638
http://new.foodwatch.klantsite.net/l/mailing2/link/c7e04752-8328-49c0-ab59-c5a4a61e46d6/9639
http://new.foodwatch.klantsite.net/l/mailing2/link/c7e04752-8328-49c0-ab59-c5a4a61e46d6/9640


In Nederland hadden we ook zo’n slap industrielogo – het verwarrende Vinkje – dat na hevige kritiek

werd afgeschaft. Eind dit jaar kiest het Ministerie van Volksgezondheid een nieuw logo. Ook nu lobbyt

de industrie weer tegen een streng voedsellogo. 

Stop deze waanzin en zorg dat ongezonde producten ontmaskerd worden: via het onafhankelijke en

wetenschappelijke logo ‘de Nutri-Score’!

Teken nu voor een lobbyvrij logo!

Met vriendelijke groet,

Elif Stepman,

Campaigner

P.S. Hoe groter onze achterban, hoe beter we de voedselindustrie en politiek kunnen dwingen om

jouw belang voorop te stellen. Kan ik op jou rekenen in onze strijd voor jouw recht op eerlijk, veilig en

gezond voedsel? Help ons die krachtige vuist te maken en word donateur!
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