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Suikerclaims

Zoete leugentjes
SUIKER HEEFT EEN SLECHTE NAAM, MAAR WE ETEN HET GRAAG. FABRIKANTEN
GOOCHELEN DAAROM MET ‘SUIKERCLAIMS’ OP DE VERPAKKING. OF ZE NEMEN
EEN LOOPJE MET DE WAARHEID.
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TEKST: NELLEKE POLDERMAN

TEST
De Consumentenbond
bekeek de etiketten van
producten met (minder-)
suikerclaims, controleerde die op juistheid
en ontrafelde welke
trucs de fabrikanten
gebruiken.

TRUC

1

‘0% TOEGEVOEGDE
SUIKERS’

J

e hebt suikers en je hebt suikers en ze hebben twee
dingen gemeen: ze zijn zoet en ze leveren per gram vier
kilocalorieën. Als je naar de verschillen kijkt, wordt het al
wat ingewikkelder. Gewone kristalsuiker (sucrose) wordt in
het lichaam verteerd tot glucose (druivensuiker) en fructose
(vruchtensuiker). Die suikers komen ook in voeding voor,
bijvoorbeeld in fruit. Voor de gezondheid maakt het
allemaal niet veel uit, de verschillen tussen verschillende
suikers zijn maar klein.
Veel consumenten proberen wat minder suiker te eten,
uit angst voor de tandarts of overgewicht. En dat weten
fabrikanten ook. Vandaar dat op de verpakkingen van producten vaak prachtige ‘suikerclaims’ prijken die, zo blijkt uit
de kleine lettertjes op de achterkant, maar weinig voorstellen. Hoeveel calorieën en suikers je binnenkrijgt is vooral
afhankelijk van de hoeveelheid die je eet. Of je daarbij kiest
voor het standaardproduct of voor dat met minder suiker,
maakt meestal minder uit dan je op grond van een schreeuwerige claim zou verwachten. Om dat te illustreren onderzochten we het waarheidsgehalte van zes ‘suikerclaims’.
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Een misleidende claim

DE CLAIM: Hak prijst ‘Puur Moes’ op de voorkant van de pot aan
met de claim ‘0% toegevoegde suikers’.
HET OORDEEL: Met de claim dat er geen toegevoegde suikers in
het product zitten, jokt Hak. Voor de zoete smaak is namelijk
geconcentreerd appelsap toegevoegd. En de suikers die daarin
zitten, zijn wel degelijk ‘toegevoegde suikers’. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) daarom gevraagd de claim op Hak ‘Puur Moes’ te
beoordelen. En inderdaad, de NVWA concludeert dat Hak met
dit etiket de wet overtreedt. De claim ‘zonder toegevoegde
suikers’ mag alleen gebruikt worden als er geen suikers of
andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen
(zoals appelsap) zijn toegevoegd. Hak zegt nu de etiketten aan
te gaan passen. Voor de hoeveelheid calorieën maakt het in
ieder geval niet veel uit of je gewone appelmoes of ‘Puur Moes’
kiest. Per 100 gram zitten in Hak Puur Moes precies 6 kilocalorieën minder dan in gewone Hak Appelmoes. Kwam een
deel van de calorieën van gewone appelmoes van suiker
gemaakt van suikerbieten, de calorieën van Puur Moes komen
vooral van suikers uit appels.
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‘30% MINDER CALORIEËN &
SUIKERS DAN ANDERE FRUITDRINKS’

Goochelen met water

DE CLAIM: Roosvicee maakt goede sier met Roosvicee 50/50
roodfruit, een pak van 1,5 liter met de veelbelovende claim
‘30% minder calorieën & suikers dan andere fruitdrinks’.
HET OORDEEL: Klinkt nogal vaag, dat ‘andere fruitdrinks’, want
welke fruitdrinks bedoelt Roosvicee nou precies. Als je
Roosvicee 50/50 roodfruit vergelijkt met Multivit Regular, een
andere drank van Roosvicee, klopt de claim aardig. Wanneer
we Roosvicee 50/50 vergelijken met vruchtensap, doorzien we
de truc van Roosvicee. In gewoon bosvruchtensap zit per
100 milliliter circa 12 gram suiker, terwijl in Roosvicee 50/50
maar 6 gram suiker per 100 milliliter zit. En dat is precies de
helft. Roosvicee fabriceert een drank met de helft minder
suikers en calorieën door aan gewoon sap een sloot water toe
te voegen. Aan u het antwoord op de vraag of u Roosvicee
nodig heeft om sap aan te lengen. De kraan opendraaien en een
beetje water bijmengen kunt u vast zelf wel.
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‘30% MINDER
SUIKER’

Vermomde zoetmakers

DE CLAIM: Gewone ontbijtkoek bulkt van de suiker, bleek uit
eerder onderzoek van de Consumentenbond. Voor de ontbijtkoekliefhebber die minder zoete ontbijtkoek wil, maakt
Peijnenburg ontbijtkoek met de claim ‘30% minder suiker’.
HET OORDEEL: Peijnenburg maakt zijn belofte waar: een plakje
ontbijtkoek bevat zelfs 40% minder suiker. Maar denk niet dat
dat ook gelijk is aan 30% minder calorieën, want dat klopt niet.
Neem bijvoorbeeld de reguliere Peijnenburg Ontbijtkoek: daarin
zitten per 100 gram maar 10% meer calorieën dan in de variant
met ‘30% minder suiker’.
Waar komen die calorieën dan vandaan? Om toch een zoete
smaak aan de koek te geven, voegt Peijnenburg de zoete
voedingsvezel oligofructose toe. Die bevat weliswaar minder
calorieën dan suiker, maar volgens de Suikerstichting toch nog
1,5 kilocalorie per gram. Verder zit in de koek met minder
suiker meer roggebloem en die levert net zo goed energie.
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‘MET DRUIVENSUIKER’
EN ‘MET FRUCTOSE’

Een ander soort suiker

DE CLAIMS: Chocomel pronkt met een ander soort suiker.
Op de voorkant van de verpakking prijkt prominent de kreet
‘met druivensuiker’. Céréal haalt een soortgelijke truc uit.
‘Sugar control’, prijkt op de verpakking van Céréal Ontbijtkoek,
en ‘gezoet met fructose in plaats van gewone suiker’.
HET OORDEEL: Wie denkt dat in de Chocomel ‘met druivensuiker’
geen gewone suiker zit, komt bedrogen uit. Er zit ongeveer tien
keer zo veel gewone suiker als druivensuiker in, en zo weinig
druivensuiker dat je je kunt afvragen of dat wel een merkbaar
effect heeft. Eerlijker was dan ook geweest als Chocomel
‘met veel suiker en een klein beetje druivensuiker’ op de
verpakking had gezet.
De Céréal Ontbijtkoek bevat fructose in plaats van gewone suiker.
Fructose levert evenveel energie, maar is zoeter dan suiker en
daarom hoeft er minder van te worden gebruikt. In theorie,
want de hoeveelheid suikers en calorieën in Céréal ontbijtkoek
is nauwelijks kleiner dan die in gewone ontbijtkoek. Volgens
Céréal is deze ontbijtkoek ‘geschikt voor iedereen die uit eigen
beweging of op advies minder suiker wil gebruiken’. Volgens ons
kunt u in dat geval de Céréal ontbijtkoek maar beter laten staan.
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‘ALLEEN NATU
SUIKERS UIT URLIJKE
GRAAN’

Met stroop smeren

DE CLAIM: Op een pakje Billy’s farm Tarwestroopwafels staat
dat ze ‘alleen natuurlijke suikers uit graan’ bevatten. Daarmee
wordt waarschijnlijk ingespeeld op de weerstand die veel
mensen hebben tegen ‘gewone’ suiker die gemaakt is van
suikerbieten.
HET OORDEEL: Of je suikers nu uit bieten, riet of graan haalt, en
of je ze nu als kristallen of als een stroopje in je product stopt,
het blijven allemaal suikers. De zoete smaak van Billy’s farm
Tarwestroopwafels komt van tarwestroop en maïsmoutstroop.
Dat zijn inderdaad suikers uit graan. Maar voor de voedingswaarde maakt het weinig uit, blijkt na vergelijking met gewone
stroopwafels die zijn gezoet met glucose-fructose- en suikerstroop. Vergeleken met bijvoorbeeld Albert Heijn Stroopwafels
bevatten de Tarwestroopwafels van Billy’s farm zelfs iets meer
suiker en calorieën: per 100 gram 37 kilocalorieën en 2 gram
suiker meer.
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Nog meer praatjes?

Op dit moment is er discussie over het toelaten
van de claim ‘bevat nu …% minder suikers’. Die
zou gebruikt kunnen worden als het suikergehalte
van een product is verlaagd ten opzichte van het
oorspronkelijke product. De Consumentenbond
probeert de toelating van dit type claims te voorkomen. Henry Uitslag, campagneleider Voeding
bij de Consumentenbond: ‘Met deze claim wordt
het voor fabrikanten te gemakkelijk om producten
gezonder te laten lijken dan ze zijn. We hebben
ons standpunt laten weten aan het Europees
Parlement, dat hierover moet beslissen.’

TRUC

6

‘30% MINDER
SUIKERS’

Liga liegt

DE CLAIM: Volgens de verpakking van Liga Continue Minder
Suikers zitten er maar liefst 30% minder suikers in dan in Liga
Continue Vitamines en Mineralen.
HET OORDEEL: Een regelrechte leugen. Als we de claim controleren
valt op dat Liga Continue Minder Suikers met 22 gram per ons
bijna net zo veel suikers bevat als Liga Continue Vitamines en
Mineralen (24 gram per ons).
Bij navraag legt Kraft, de fabrikant van de Ligakoekjes, uit dat
de samenstelling van Liga Continue Vitamines en Mineralen is
veranderd, waardoor de 30%-claim op Liga Continue Minder
Suikers niet meer klopt.
Kraft stuurt ons een voorbeeld van een sticker die het bedrijf
daarom op Liga Continue Minder Suikers zegt te gaan plakken.
Op deze sticker geen excuus voor de misleidende productnaam,
maar de aankondiging van een nieuw koekje en een ingewikkelde uitleg over een wirwar van koekjesvarianten en claims.
Inmiddels hebben we de eerste verpakkingen met deze stickers
in de supermarkt aangetroffen.

Gezond of niet?

De Gezondheidsraad geeft geen aanbevelingen
over de hoeveelheid suikers die we per dag mogen
binnenkrijgen. Voor de gezondheid is er geen verschil tussen suikers die van nature in het voedsel
zitten en toegevoegde suikers. Voor mensen die
meer calorieën eten dan ze verbruiken, is minderen van producten met toegevoegde suikers wel
aan te bevelen. Ook wordt aangeraden om het
aantal eetmomenten te beperken tot hoogstens
zeven per dag (suikerhoudende dranken tellen
daarbij mee) om de kans op gaatjes te verkleinen.
Over het algemeen geldt dat mensen die veel
producten met toegevoegde suikers eten, minder
van nature in voeding aanwezige stoffen, zoals
vitaminen en mineralen, binnenkrijgen.

meer informatie
consumentenbond.nl/
dieten
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