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TEKST DAAN VERMEER

Misleidende foto's

En zo ziet het 
er écht uit

Nogal wat voedselfabrikanten misleiden je met onrealistische 
afbeeldingen. Daarom plaatsen we van zes voorverpakte 
levensmiddelen foto’s van de daadwerkelijke inhoud op de 

verpakking. Nog steeds zin in die maaltijd? 
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En zo ziet het 
er écht uit

 Etiketten op voeding mogen geen 
ingrediënten suggereren die niet op 
de ingrediëntenlijst staan. Dat verbod 
volgt uit een zaak die de Duitse consu-
mentenorganisatie enkele jaren geleden 
aanspande tegen een theefabrikant. 
Die verkocht frambozen-vanillethee 
in een doosje waarop frambozen en 
vanillebloesem stonden. Maar dat fruit 
en die bloesem kwamen niet voor in de 
ingrediëntenlijst. En zaten dus ook niet 
in de thee. De zaak speelde tot aan het 
Europese Hof van Justitie, de hoogste 
rechterlijke instelling van Europa. En 
die oordeelde dat de presentatie van 
een levensmiddel niet in tegenspraak 
mag zijn met de ingrediëntenlijst. Dat 
kan namelijk misleidend zijn en volgens 
de Europese Wet op Voedselinformatie 
mogen verpakkingen en reclames niet 
misleiden of verwarren. Die wet geldt 
ook voor de samenstelling en aard van 
levensmiddelen. 

Twee plakjes rookworst
Als disclaimer bij suggestieve afbeel-
dingen op verpakkingen gebruiken 
voedselfabrikanten het woord ‘ser-
veersuggestie’. Dat woord staat sinds 
2014 niet meer in de wet. Het woord 
komt nog wel voor in het Handboek 
Etikettering van Levensmiddelen. Dat 
is een leidraad van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de 
toezichthouder. Die schrijft voor dat er 
‘serveertip’ of ‘serveersuggestie’ op de 
verpakking moet staan als een fabrikant 
daarop een gebruiksmogelijkheid van 
een levensmiddel laat zien. Die disclai-
mer moet duidelijk leesbaar zijn, zodat 
kopers direct begrijpen dat het om een 
suggestie gaat. En dat niet alle afge-
beelde ingrediënten in de verpakking 
hoeven te zitten. 
De NVWA geeft daarbij een voorbeeld 
voor een blik erwtensoep. Een fabri-
kant mag op het etiket geen kom soep 
afbeelden met veel plakjes rookworst, 
als de soep in werkelijkheid maar twee 
plakjes worst per kom bevat. Dat is te 
overdreven en daarmee geen goede 
voorstelling van het product. Wel mag 

een fabrikant naast de kom soep een 
rookworst afbeelden, als serveersug-
gestie. De NVWA raadt aan om die op 
een apart bord neer te leggen, zodat de 
worst los staat van de soep. Daarmee 
is het duidelijk  dat de soep geen riante 
hoeveelheden worst bevat.

Zonder amandelen
Als op een doos ontbijtgranen een 
schaaltje met een lepel, yoghurt en 
 ontbijtgranen afgebeeld zijn, begrijpt  
de gemiddelde consument dat in de 
doos slechts ontbijtgranen zitten.  
Die verwacht daarin geen yoghurt of 
serviesgoed. Maar wat mag je ver-
wachten als er op die ontbijtgranen 
een handvol hazel noten en amande-
len liggen? Een pro ducent zette zo’n 
afbeelding op zijn doorzichtige zakken 
muesli. Alleen zaten daarin helemaal 

geen amandelen. En in plaats van hele 
hazelnoten, bevatte de muesli slechts 
1% hazelnootstukjes. Ook verstopte de 
fabrikant het woord serveersuggestie in 
de afbeelding. Het College van Beroep 
(CVB) van de Reclame Code Commissie 
oordeelde daarom dat de afbeelding  u  

14
kipstukjes staan wél op 

de verpakking, maar ontbreken 
in de noedels van Nissin
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in strijd met de wetgeving is. De af-
beelding kwam niet in de buurt van de 
daadwerkelijke samenstelling van het 
product en zette consumenten op het 
verkeerde been. De commissie vond dat 
de fabrikant moest stoppen met deze 
manier van reclame maken. 

‘Gezonde’ ingrediënten
Ondanks de wetgeving en deze uitspra-
ken plaatsen sommige voedselfabrikan-
ten nog steeds foto’s op verpakkingen 
die wel erg afwijken van de realiteit. In 
supermarkten vonden we tal van voor-
beelden, zoals de Veggie Lovers Pizza 
van Garden Gourmet. Die puilt volgens 
de foto op de verpakking uit van de 
groenten. We tellen op de doos vier 
asperges, vier schijfjes courgette met 
grillstrepen en talloze stukjes broccoli, 
mais en andere groenten. Het woord 
serveersuggestie of serveertip staat 
nergens. Daarmee moet de afbeelding 
dus representatief zijn voor het daad-
werkelijke product. 
Maar helaas, de drie pizza’s die we 
kochten zijn voor een groot deel onbe-
dekt. Op een kwak tomatensaus liggen 
wat slappe asperges, verderop wat 
verdwaalde blokjes courgette. Die zijn 
frisgroen, de oogstrelende grillstrepen 
van de foto ontbreken. En in plaats van 
broccoliroosjes, liggen er wat groene 
kruimels op de pizzabodem. 
De tonijnpizza van Wagner Sensazione is 
op de doos ook een stuk aantrekkelij ker 
afgebeeld. Op de foto liggen felgroene 
bosui-ringen gedrapeerd over grove 

1%
hazelnootstukjes bevat 

een zak muesli, veel minder 
dan wat je op de foto ziet
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DAAN VERMEER IS REDACTEUR-ONDERZOEKER

‘Ik trof een wereld van verschil aan 
tussen foto’s en werkelijkheid’
‘Natuurlijk fotografeert een fabrikant zijn diepvriespizza of kant-en-klaarmaaltijd van de mooiste kant. 
En een tikje overdrijven mag. Maar tijdens mijn steekproef stuitte ik op fabrikanten die hun product met 
hoogwaardigere ingrediënten fotografeerden. En de samenstelling van hun producten manipuleerden. 
Van elk product kocht ik drie stuks, verspreid over meerdere weken. En toch week het daadwerkelijke 
product iedere keer flink af van de reclamefoto. Van een toevallige misser is hier dus zeker 
geen sprake.’

stukken tonijn. Maar in werkelijkheid ligt 
er op alledrie de pizza’s die we kochten 
een laag kaas over een brei van bruin- 
grijze brokjes. Die ruiken naar vis, maar 
op het oog zou het ook varkensgehakt 
kunnen zijn. En naar die bosui is het 
goed zoeken. 
Ook het bekertje met Oriëntaalse 
bulgur van Unox Good Grains sugge-
reert veel gezonde ingrediënten. Op 
de verpakking lijken tomatenblokjes 
en wortelstukjes bijna te dansen op de 
luchtige bulgur. We doen drie pogingen 
om de bulgur er net zo uit te laten zien 
als op het etiket. Daarbij volgen we de 
bereidingswijze tot op de komma. Toch 
eindigen we telkens met een donkergele 
bulgurdrab. Daarin zitten wel stukjes 
tomaat, wortel en piepkleine kikkererw-
ten, maar zeker niet in de hoeveelheid 
die het etiket doet vermoeden en ze zijn 

gedroogd. Voor onze foto scheppen 
we drie maal willekeurig een lepel uit 
het bakje. In het gunstigste geval zitten 
daarop twee piepkleine stukjes groente 
en een kikkererwt. Ook Quacker over-
drijft het aantal koekstukjes dat in de 
cruesli ‘Cookies & Cream’ zit rijkelijk.

Te suggestief
De verpakkingen van Nissin Soba Wok 
Style spannen de kroon. Op het zakje 
van de variant yakitori-kipsmaak staat 
een bord noedels met daar doorheen 
gesneden bosui, paprika en precies 14 
kipstukjes. De bereidingswijze op de 
achterkant van het zakje schrijft voor 
hoe je na het koken van de noedels de 
groente uit het zakje toevoegt. Dat zakje 
is in werkelijkheid gevuld met poeder 
en wat flinters gedroogde groente. We 
kunnen niet eens zien of het prei, bosui 

Op een kwak tomatensaus liggen 
wat slappe asperges en  

verdwaalde blokjes courgette

of ui is. Nadat wij het gerecht tweemaal 
bereiden, eindigen we beide keren met 
een bord gele slierten. En als we goed 
kijken, vinden we daarin drie schilfers 
groen. Van kipstukjes en stukjes groente 
is geen spoor te bekennen. Nu staat er 
ook ‘kipsmaak’ op de voorkant. Daarom 
herhalen we de proef met de variant 
‘teriyaki’, want op de achterkant van die 
verpakking staat dat het inclusief een 
zakje groente is. Maar ook bij de teriya-
ki-variant eindigen we met eenzelfde 
egale brij van noedels. De kleurige stuk-
jes wortel, paddenstoel en bosui die wél 
op de verpakking staan, ontbreken. 

Verschil te groot
Een aantal van de besproken zes pro-
ducten toont veel gelijkenis met de zaak 
van de hazelnootmuesli bij de Reclame 
Code Commissie. Op die verpakking 
stonden immers ook ingrediënten die 
in het daadwerkelijke product niet of 
amper voorkwamen. Wij vinden het ver-
schil tussen reclame en realiteit bij deze 
producten té groot. En in plaats van in 
een doorzichtige mueslizak, stoppen 
fabrikanten hun producten vaak in een 
doos, zak of cup. Die open je niet even in 
de supermarkt om vooraf te kijken. Juist 
daarom vinden we het belangrijk dat 
verpakkingen niet misleidend zijn.  
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