zuivelvervangers

Net zo
gezond als
zuivel?
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Zuivel heeft een imagoprobleem en
in de schappen groeit het aanbod van
plantaardige vervangers. Van
rijstdrinks tot ’yoghurt’ van soja en
‘ijs’ van kokos. Maar zijn dit wel
volwaardige vervangers van zuivel?
Tekst Laura Gerritsma, Brigitte van der Bent
Productfotografie Marcel Graumans
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Met haver’yoghurt’
krijg je ook wat
vezels binnen: zo’n
1,5 g per 100 ml

H

et aanbod van plantaardige
zuivelvervangers is enorm. Je
kunt zogenaamde melk,
yoghurt, ijs, kookroom, slagroom en kaas kopen die gemaakt zijn
van bijvoorbeeld soja, kokos of haver. Er
is ook een markt voor: ten opzichte van
10 jaar geleden is de consumptie van
zuivelproducten met 11,9% gedaald,
blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Maar dekt de naam ‘zuivelvervanger’ de
lading wel, oftewel: kun je echte zuivel
schrappen en verwachten dat je met
bijvoorbeeld sojadrink en kokos’yoghurt’
dezelfde waardevolle voedingsstoffen
binnenkrijgt?
Wij bekeken van 68 plantaardige
drinks en 16 ‘yoghurts’ de etiketten om
de voedingswaarde en ingrediënten te
kunnen vergelijken met die van halfvolle
melk en yoghurt. We richtten ons hierbij
op producten op basis van soja, haver,
amandel, rijst, hazelnoot en kokos. Wat
blijkt? De voedingswaarde van een aantal zuivelvervangers valt flink tegen.
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Energie
Echte zuivel is een belangrijke bron van
eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. Vitamine B2 is essentieel voor de energievoorziening van het lichaam. Vitamine B12 is
van belang voor de aanmaak van rode
bloedcellen en de werking van het zenuwstelsel. Verder bevat zuivel mineralen
als fosfor, kalium, magnesium en zink.
Omdat vooral zuivel zo’n belangrijke
bron is van calcium en vitaminen B2 en
B12, kun je voor je gezondheid het best
kiezen voor vervangers waaraan deze
voedingsstoffen zijn toegevoegd. Standaard is dat van vitamine B2 0,21 mg per
100 ml en van vitamine B12 0,38 µg per
100 ml. Allemaal terug te vinden op het
etiket op de verpakking.

Maar ondanks die toevoeging van calcium en vitaminen is zuivel volgens het
Voedingscentrum niet een op een te
vervangen door plantaardige varianten.
Het Voedingscentrum adviseert dan ook
elke dag melk en melkproducten te gebruiken. Liefst magere en halfvolle melk,
en producten zoals 30+ kaas, magere en
halfvolle yoghurt en karnemelk.
Duidelijk is dat zuivel veel gunstige
eigenschappen heeft. Zo krijg je met
1 glas melk (200 ml) 246 mg van het van
nature aanwezige calcium binnen. En
calcium is nodig voor de opbouw en het
onderhoud van botten en het gebit. Daarom wordt aan plantaardige drinks regelmatig calcium toegevoegd (240 mg per
200 ml). Toegevoegde calcium neemt het
lichaam net zo goed op als calcium uit
zuivel. Veel biologische merken gebruiken calciumrijke algen. Vaak wordt ook
vitamine D toegevoegd aan soja-, haver-,
amandel- en rijstdrinks (standaard 0,75
µg per 100 ml). Vitamine D zorgt er in de
darmen voor dat calcium goed wordt
opgenomen, dus zo’n gek idee is die toevoeging niet.
Eiwit is een andere belangrijke voedingsstof voor onze lichaamscellen: het
levert aminozuren. Aminozuren zijn
bouwstenen van de eiwitten in lichaamscellen. Sommige aminozuren kan het
lichaam zelf maken, andere moeten uit
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IJs in
vegaversies
Grote merken zoals Ola en
Ben & Jerry’s verkopen ook
plantaardig (room)ijs. Ideaal
voor iemand die lactoseintolerant of veganist is en
toch lekker ijs wil eten.
Waarin verschillen deze ijsjes van hun familie mét
room?
Een opvallend verschil dat
direct in het oog springt, is
dat alle veganistische varianten ongeveer €0,50 meer
kosten dan de romige versies. Andere verschillen blijken positiever: het plantaardige ijs bevat minder verzadigd vet en zout en in dat van
Ben & Jerry’s zit zelfs minder
suiker dan in hun roomijs.
Misschien is het die extra
€0,50 wel waard?

De voedingswaarde
van een aantal
zuivelvervangers
valt flink tegen
april 2019 GEZONDGIDS
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ons voedsel komen, en zuivel is daarvoor
een belangrijke bron. Daarom bekeken
we van elke zuivelvervanger ook het
eiwitgehalte.
Halfvolle melk bevat minimaal 3 gram
eiwit per 100 ml. Alleen sojadrink komt
hierbij in de buurt; de andere dranken
bevatten nauwelijks eiwit. Helemaal
geen goede zuivelvervanger voor eiwit is
een door ons bekeken rijstdrink. Die
bevat slechts 0,1 gram eiwit per 100 ml.
Om net zo veel eiwit binnen te krijgen als
met een half glas melk zou je hiervan
3 liter moeten drinken. Maar dan krijg je
ook 50 suikerklontjes binnen, want rijstdrinks bevatten van zichzelf doorgaans
ontzettend veel suiker.
Veel van de door ons bekeken plantaardige dranken bevatten minder verzadigd vet dan halfvolle melk, dat 1 gram
per 100 ml bevat. Kokosdrink bevat wel
ongeveer net zo veel of soms meer verzadigd vet. Van de yoghurtvervangers bevatten ook bijna alle merken minder
verzadigd vet dan halfvolle yoghurt, waar
1 gram per 100 ml in zit. En ook hier
bevat de kokos’yoghurt’ meer verzadigd
vet, gemiddeld maar liefst 20,7 gram per
portie (150 ml). Dat is erg veel als je be-
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Calciumrijke algen
worden gebruikt om
calcium toe te voegen
aan zuivelvervangers
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Veel plantaardige
dranken bevatten
minder verzadigd vet
dan halfvolle melk
denkt dat je per dag niet meer dan
22 (vrouwen) of 28 gram (mannen) verzadigd vet zou mogen binnenkrijgen.
Naast verzadigd vet vergeleken we het
zoutgehalte in plantaardige zuivelvervangers met halfvolle zuivel. Zout zit van
nature in melk, zij het maar heel weinig:
0,1 gram per 100 ml halfvolle melk. De
plantaardige dranken die we bekeken
bevatten vergelijkbare hoeveelheden;
aan sommige wordt zout extra toegevoegd.

Niet schokkend
Bijna alle plantaardige ‘yoghurts’ bevatten minder zout dan halfvolle yoghurt
(0,13 gram per 100 ml). Alleen in sommige soja’yoghurt’ zit meer; gemiddeld 0,2
gram zout per 100 ml. Niet schokkend
veel, maar als je bedenkt dat je maximaal
6 gram zout per dag mag, geldt ‘alle beetjes (minder) helpen’.
Ook suiker zit van nature in melk, als
melksuiker – oftewel lactose. Halfvolle
melk bevat hierdoor 4,7 gram suiker per
100 ml. Rijstdrink is de enige vervanger
die boven het suikergehalte van halfvolle
melk uitkomt met gemiddeld 6,1 gram
per 100 ml. Aan sommige andere plantaardige dranken worden suikers toegevoegd om de smaak te verbeteren. Iets
om rekening mee te houden bij de aankoop.

Een opvallend verschil tussen halfvolle
melk en diens plantaardige vervangers is
dat in de vervangers vezels zitten en in
de melk helemaal niet. De drank met de
meeste vezels per 100 ml is hazelnootdrink, namelijk gemiddeld 1,2 gram. Bij
de ‘yoghurts’ is dat haver’yoghurt’ met
gemiddeld bijna 1,5 gram vezels per 100
ml. Een mooie bijkomstigheid, al moet je
er heel wat van drinken en eten om aan
de aanbevolen 30 – 40 gram vezels per
dag te komen. Maar ook hier geldt: alle
beetjes helpen.

Duurzaamheid
Over smaak valt niet te twisten, maar
sommige plantaardige drankjes blijken een nogal waterige substantie
te zijn. Neem amandeldrink, die
ook bij lange na niet in de buurt
komt van de voedingswaarde van
halfvolle melk. Een van de onderzochte merken bevat slechts 2%
amandel per liter. Een amandel
weegt ongeveer 2 gram; per glas van
200 ml zou je dan ongeveer 2 amandelen binnenkrijgen. En dan zijn dit soort
amandeldrankjes ook nog best prijzig;
tussen €1,30 en €3,07 per liter.
Voor wie bijvoorbeeld lactose-intolerant is of een veganistisch dieet volgt,
kunnen plantaardige vervangers een
alternatief zijn voor zuivel. Helemaal de
producten met voldoende eiwit en toegevoegde calcium en vitaminen B2 en
B12. Plantaardige alternatieven hebben
ook duurzaamheid als voordeel. De productie van zuivel is namelijk nogal belastend voor het milieu, omdat de veehouderij veel land vraagt en leidt tot uitstoot
van veel broeikasgassen. Door vaker
plantaardige producten te kiezen, zorg je
dus voor minder uitstoot van broeikasgassen en minder landgebruik. De productie van plantaardige producten kost
minder energie, land, water en grondstoffen dan het onderhouden van melkvee. Een plantaardige drink zoals sojadrink heeft hierdoor een lagere
milieu-impact dan melk. ■
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De beste zuivelvervangers
Producten op basis van soja zijn vanwege hun eiwit
gehalte de beste vervangers voor zuivel. Dit geldt voor
drinks en yoghurtvervangers. Deze laatste op basis van
kokos zijn de minst gezonde keus. Kies verder de varianten waaraan calcium en vitamine B2 en B12 zijn toegevoegd en die weinig suiker en verzadigd vet bevatten.
De hier afgebeelde vervangers zijn ons qua voedingswaarde in positieve zin opgevallen.

Halfvolle yoghurt
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Voedingswaarden

(per 100 ml)

Energie

50 kcal

Vet

1,5 g

waarvan verzadigd

Plantaardige
yoghurtvervanger
ALPRO SOJA MILD & CREAMY
NATUREL ONGEZOET
Voedingswaarden
Vet

1g

Koolhydraten

4,3 g

waarvan suikers

waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers 

4,3 g

Voedingsvezel

0g

Eiwitten

4,2 g

(per 100 ml)

Energie

43 kcal
2,3 g
0,4 g
0g
0g

Voedingsvezel 

1g

Eiwitten 

4g

Zout 

0,13 g

Zout 

Vitamine B2/riboflavine 

0,2 mg

Vitamine D 

0,75 µg

0,25 g

Vitamine B12 

0,39 µg

Vitamine B12

0,38 µg

Calcium 

139 mg

Calcium 

120 mg

Plantaardige
melkvervanger
JUMBO ONGEZOET
SOJADRINK

Halfvolle melk
Voedingswaarden
Energie
Vet 
waarvan verzadigd 
Koolhydraten 
waarvan suikers 
Voedingsvezel 
Eiwitten 
Zout 

(per 100 ml)
50 kcal
1,5 g
1g
4,7 g
4,7 g
0g
3,4 g
0,11 g

Voedingswaarden (per 100 ml)
Energie
Vet 
waarvan verzadigd 
Koolhydraten 
waarvan suikers 
Voedingsvezel 
Eiwitten 
Zout 

36 kcal
1,9 g
0,3 g
0,8 g
0,6 g
0,8 g
3,5 g
0,05 g

Vitamine B2 

0,21 mg

Vitamine B12/cyanocobalamine  0,45 µg

Vitamine B12 

0,38 µg

Calcium 

Vitamine D 

0,75 µg

Calcium 

120 mg

Vitamine B2/riboflavine 

0,18 mg
123 mg

MEERINFORMATIE

consumentenbond.nl/
melkvervangers

BEKIJK DE SMAAKTEST OP

consumentenbond.nl/
video-zuivelvervangers
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Lees je de Gezondgids Nieuwsbri

al?

Meer gezondheidstips
in je mailbox
Meer dan 15.000 mensen ontvangen elke maand de gratis
Gezondgids Nieuwsbrief. En daar komen steeds meer lezers bij.
Heb jij je al ingeschreven?

Wat is de
nieuwsbrief?

©

De Gezondgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief. Elke
maand brengen we:

Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

1
Nieuws en achtergronden
over actuele ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid,
zorg en voeding.

VERZADIGD VET
Het nieuws haalde alle kranten:
verzadigd vet is zo slecht nog
niet. Het Voedingscentrum
relativeerde dit en wij maakten op
onze website een pagina met de
beste adviezen over vet in eten.

2
De beste tips en adviezen
om je gezondheid te
behouden of te verbeteren.

3
Speciale en voordelige
aanbiedingen

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar gezondgids.nl
en klik onderaan
de pagina op de link
‘Gezondgids nieuwsbrief’
om hem te lezen.
Meld je aan op
gezondgids.nl/nieuwsbrief

VOEDINGSAPPS
Er zijn allerlei apps over voeding.
Bijvoorbeeld om bij te houden
hoeveel calorieën je binnenkrijgt,
maar ook apps over E-nummers,
en apps die je helpen gezonder te
kiezen in de supermarkt. Welke
zijn handig?
VOORKOM
BESMETTING DOOR KIP
Een kwart van het kippenvlees in
de supermarkt bevat bacteriën die
ongevoelig zijn voor antibiotica.
Genoeg reden om nog even na te
gaan hoe je besmetting voorkomt.

