
Deze vragen werden verzameld na een workshop georganiseerd op initiatief van Nestlé in het kader van 
Nutrition Square. Daarbij debatteerden experts en gezondheidsprofessionals over de Nutri-Score en hoe 
men ervoor kan zorgen dat de consument het systeem beter begrijpt, zodat het optimaal gebruikt wordt.

Waarom heeft niet 
elk product 
een Nutri-Score? 

Hoewel de Nutri-Score in 7 Europese landen 
officieel aanbevolen wordt door de instanties 
voor volksgezondheid, is het gebruik van 
de score volledig vrijwillig. Verschillende 
consumentenorganisaties pleiten echter voor 
een verplichting. De Europese Commissie 
werkt momenteel aan een geharmoniseerd 
voedingsinformatiesysteem dat wel eens 
gebaseerd zou kunnen zijn op de Nutri-Score, 
waardoor die verplicht zou worden in de 
Europese Unie.

Volstaat de Nutri-Score om goede 
voedingskeuzes te maken?

Met de Nutri-Score is het makkelijk 
om de voedingskwaliteit te vergelijken 
van producten uit dezelfde categorie, 
maar dat is niet voldoende voor een 
evenwichtig voedingspatroon. De principes 
van de Voedingsdriehoek zijn dus nog 
steeds relevant. Daarnaast zijn ook de 
portiegroottes en frequentie van belang, 
aspecten die niet opgenomen zijn in de 
Nutri-Score.

Waarom hebben diepvriesfrieten een 
Nutri-Score A of B?

De Nutri-Score van diepvriesfrieten wordt 
berekend op basis van het product zoals 
het verkocht wordt, met andere woorden: 
aardappelen (Nutri-Score A) die eventueel 
al voorgebakken zijn (Nutri-Score B). De 
score kan niet op basis van bereide frieten 
berekend worden, omdat bij de bereiding 
verschillende factoren betrokken zijn die de 
Nutri-Score beïnvloeden 
(gebruikte vetstof, 
baktemperatuur en -tijd, 
toevoeging van zout...).

Nutri-Score: de antwoorden op al uw vragen
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Waar komt de Nutri-Score  
vandaan?

De Nutri-Score is ontwikkeld in Frankrijk  
door een onafhankelijk team weten-
schappers onder leiding van prof. Serge 
Hercberg (voorzitter van het Programme 
National Nutrition Santé en directeur van de 
onderzoeksgroep Voedingsepidemiologie) 
en met de expertise van het Franse Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire. Momenteel 
wordt de Nutri-Score in Frankrijk, België, 
Zwitserland, Duitsland, Spanje, Nederland 
en Luxemburg officieel aanbevolen door de 
instanties voor volksgezondheid.

1

4

?? ?

3



Waarom hebben niet alle oliën 
dezelfde Nutri-Score? Waarom heeft 
olijfolie een Nutri-Score C?

Niet alle oliën hebben dezelfde samenstelling. 
De hoeveelheid verzadigde vetzuren verschilt 
namelijk van olie tot olie, en dat heeft een 
effect op de Nutri-Score. Alle oliën bevatten 
ongeveer 900 kcal per 100 g, wat zeer veel is. 
Dat verklaart meteen ook waarom ze geen 
goede Nutri-Score hebben. Zelfs olijfolie, een 
product waarvan bekend is dat het goed is voor 
de gezondheid, heeft slechts een Nutri-Score C. 
Kokosolie bevat heel veel verzadigde vetzuren 
en heeft een Nutri-Score E. Dat betekent 
echter niet dat er geen olie geconsumeerd 
mag worden! Oliën hebben hun plaats in een 
evenwichtig voedingspatroon, maar het is wel 
belangrijk om de portie aan te passen, zodat er 
niet te veel calorieën ingenomen worden. We 
consumeren ook geen 100 g olie, maar ongeveer 
10 à 20 g per portie (1 à 2 eetlepels).
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Hoe kan chocomelk een Nutri-Score A 
hebben terwijl gerookte zalm  
een Nutri-Score D heeft? 

Het is belangrijk om te onthouden dat de 
Nutri-Score niet gebruikt mag worden om 
producten uit verschillende categorieën 
te vergelijken, maar alleen voor dezelfde 
productcategorie en/of producten met 
hetzelfde gebruik (bijvoorbeeld brood en 
ontbijtgranen).

Chocomelk heeft doorgaans een  
Nutri-Score B of C, afhankelijk van de 
hoeveelheid toegevoegde suikers en het 
vetgehalte van de melk. Een chocomelk die 
heel weinig of geen toegevoegde suikers 
bevat en gemaakt is op basis van magere of 
halfvolle melk, kan een Nutri-Score A krijgen.

Verse zalm heeft een Nutri-Score A. 
Gerookte zalm krijgt daarentegen een Nutri-
Score D vanwege het hoge zoutgehalte 
(gemiddeld 2 à 3 g/100 g). Bij de berekening 
van de Nutri-Score is zout een van de ‘te 
vermijden’ voedingsstoffen. Een evenwichtig 
voedingspatroon kan echter perfect gerookte 
zalm bevatten – alles is een kwestie van 
hoeveelheid (portiegrootte) en frequentie. Over 
het algemeen is het echter beter om te kiezen 
voor vis die niet gerookt is (niet gezouten).

6

Kaas past in een evenwichtig voedingspatroon.  
Waarom krijgt het dan een Nutri-Score D? 

Met uitzondering van verse kazen, die veel water bevatten, hebben zachte kazen zoals 
camembert en harde kazen zoals emmentaler een Nutri-Score D. Dit omdat ze per 100 g 
relatief veel calorieën, verzadigde vetzuren en zout bevatten – drie elementen die de 
Nutri-Score negatief beïnvloeden. Hoewel kaas rijk is aan eiwitten, volstaat dat niet 
om de Nutri-Score op te krikken. Ook met het calciumgehalte wordt geen rekening 
gehouden in de Nutri-Score. Aangezien kaas een zuivelproduct is, is het wel een van de 
voedingsmiddelen die worden aanbevolen in het kader van een evenwichtige voeding. 
Daarbij is het echter van belang om op de portiegroottes te letten: een portie harde 
kaas bestaat uit ongeveer 30 g en komt overeen met één portie zuivel. 
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Wat tussendoortjes 
betreft: mag ik yoghurt 
en koekjes vergelijken 
op basis van de Nutri-Score?

Nee. Die voedingsmiddelen behoren 
niet tot dezelfde categorie en zijn 
dus niet inwisselbaar. Yoghurt is een 
zuivelproduct en behoort tot de aanbevolen 
voedingsmiddelen voor een evenwichtige 
voeding. Koeken horen thuis in de rode 
bol, los van de Voedingsdriehoek: ze zijn 
niet noodzakelijk voor een evenwichtige 
voeding en worden voor het plezier 
geconsumeerd. Wel kan de Nutri-Score van 
yoghurts onderling vergeleken worden, net 
zoals deze van koeken. Zo kan een product 
gekozen worden dat minder vetten en/of 
suikers bevat.

Waarom hebben groenten 
of fruit geen Nutri-Score?

De Nutri-Score is ontworpen om 
aangebracht te worden op de voorkant 
van productverpakkingen. Hoewel ze 
uiteraard een Nutri-Score A hebben, 
kan op onverpakte, losse groenten en 
fruit dus geen score vermeld worden. 
Bij voorverpakte producten kan dat wel. 
Daarnaast vermelden sommige verdelers de 
score ook op het elektronische etiket en/of 
de website. Aangezien fruit en groente een 
positieve factor zijn in de berekening van 
de Nutri-Score, leidt een grote hoeveelheid 
fruit of groenten in een product of bereid 
gerecht tot een betere score.
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Mag ik van producten met Nutri-
Score A zo veel eten als ik wil? 

Nee. Met de Nutri-Score kunnen we de 
voedingskwaliteit per 100 g vergelijken 
van producten uit dezelfde categorie. 
De score geeft echter niét aan welke 
plaats een product kan hebben in ons 
voedingspatroon. Voor elk aanbevolen 
voedingsmiddel geldt immers een 
bepaalde hoeveelheid. 100 g noten eten 
is bijvoorbeeld niet raadzaam, maar een 
handje of 25 g wél. De Nutri-Score moet dus 
aangevuld worden met de portiegrootte en 
de aanbevolen frequentie: af en toe frieten 
eten kan geen kwaad, maar niet elke dag!
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Moet ik alle producten  
met Nutri-Score D en E vermijden? 

Een voedingsmiddel met Nutri-Score D of E is 
niet noodzakelijk slecht voor de gezondheid. 
Het effect op de gezondheid hangt namelijk 
ook af van de portiegrootte en de frequentie. 
Het is geen enkel probleem om af en toe 
een sneetje gerookte ham (Nutri-Score D) te 
eten, maar door het hoge zoutgehalte eten 
we beter vaker ongezouten eiwitbronnen. 
Hetzelfde geldt voor chocolade: een portie 
van 20 g chocolade (Nutri-Score E) is 
perfect verenigbaar met een evenwichtig 
voedingspatroon en levert niet meer 
calorieën dan 20 g noten (Nutri-Score A).
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