
Hoe lees je
een productetiket?



1.  DE INGREDIËNTENLIJST

2.  ALLERGENEN

3.  DE VOEDINGS-

WAARDETABEL•   Bevat alle ingrediënten, 
in dalende volgorde van 
hoeveelheid. Het eerste 
ingrediënt = het bestanddeel 
waarvan er het meeste in het 
product zit.

•   Toont de voedingssamenstelling 
van het product en geeft een idee 
van de verhoudingen tussen de 
verschillende ingrediënten.

•   De vermelding van de 14 allergenen 
is verplicht en moet duidelijk 
aangegeven worden:

Glutenbevattende granen, schaaldieren, 
eieren, vis, aardnoten, soja, melk (lactose 
inbegrepen), noten, selder, mosterd, 
sesamzaad, zwaveldioxide en sulfieten, lupine 
en weekdieren.

•   Er zijn 7 verplichte vermeldingen 
(per 100 g): energetische waarde, 
vetgehalte, verzadigde vetzuren, 
koolhydraten, suikers, eiwitten 
en zout. 

•   De informatie mag aangegeven 
worden per portie.

•   De informatie per portie kan 
ook uitgedrukt worden met 
behulp van de Referentie-
inname (RI).

4.  REFERENTIE-INNAME (= RI) 

•   Om het caloriegehalte en bepaalde voedingsstoffen in een product 
in kaart te brengen in vergelijking met de dagelijkse behoefte.

•   Als dagelijkse referentie wordt 2000 kcal gebruikt, wat overeen-
komt met de referentie-inname van een gemiddelde volwassene. 

•   Staat altijd aangeduid per aanbevolen portie van het product.



6.  DE NUTRI-SCORE

7.  POSITIEVE

8.  ANDERE

NUTTIGE INFORMATIE•   Niet verplichte melding maar het 
wordt aangeraden door  
de Federale Overheidsdienst.

•   Maakt de balans op tussen  
de voordelige en niet voordelige 
componenten van een 
voedingsmiddel.

•   Helpt om producten binnen 
eenzelfde categorie te vergelijken.

•   Minder: verzadigde vetten, 
zout, suikers,...

•   Meer: vezels, volkorengranen, 
vitaminen... 

•   Deze eigenschappen 
worden opgenomen in de 
voedingswaardetabel of 
ingrediëntenlijst. Soms worden 
ze nadrukkelijk vermeld op de 
verpakking.

Referentie: Verordening 1169/2011 betreffende 
de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten.
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5.  DE HOUDBAARHEIDSDATUM

•   De datum tot wanneer het 
product (ongeopend) al zijn 
eigenschappen behoudt, indien 
bewaard zoals aanbevolen door 
de producent. Deze datum wordt 
vooraf gegaan door de zin: 

   •   “ten minste houdbaar tot” 
(einde) of

   •  “te gebruiken tot”: dit geldt 
voor producten die uit 
microbiologisch oogpunt zeer 
bederfelijk zijn en zeer snel 
een gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren.

EIGENSCHAPPEN!

•   Productnaam
•   Bereidingswijze
•   Gewicht
•   Aanbevolen bewaring
•  Consumentendienst


