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  VOEDINGTEKST CHRISTEL VONDERMANS

LEKKER EVEN 
OPWARMEN

WELKE CHOCOLADEMELK KIES JE?
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Kant-en-klare chocolademelk moet 
volgens de Nederlandse Warenwet 
worden gemaakt van koemelk, waar-
aan cacaobestanddelen zijn toege-
voegd. Vaak zitten er bijvoorbeeld ook 
suiker, verdikkingsmiddelen en geur- 

en smaakstoffen in. Soms is er melk
poeder gebruikt in plaats van melk.
De soort melk – vol, halfvol of mager – 
bepaalt grotendeels het vetgehalte  
in de chocolademelk. Als melk van de 
boerderij op de fabriek aankomt, wordt 
eerst het melkgehalte gestandaardi-
seerd: een centrifuge scheidt het melk-
vet van de melk, waarna het vet weer 
toegevoegd wordt tot het gewenste vet-
percentage. Volle melk bevat 3,5% vet, 
halfvolle 1,5 tot 1,8% en magere melk 
minder dan 0,5% vet. Dit is ook te zien 
in de verschillende soorten chocolade-
melk; die percentages liggen nagenoeg 
hetzelfde en kunnen bijvoorbeeld wat 

Wie houdt er niet van 
chocolademelk? Lekker 
warm of juist ijskoud. Het 
schap in de supermarkt 
staat er vol mee en in het 
koelvak staat zelfs ‘verse’ 
chocolademelk. Van vol tot 
light en van plantaardig tot 
extra eiwit. We loodsen je 
door de verschillen.

1928
CONRAD VAN HOUTEN VINDT 

DE CACAOPERS UIT;  
HIERDOOR KAN MEN  

CACAOPOEDER MAKEN

Aan de meeste varianten van 
chocolademelk is suiker toegevoegd

afwijken door ingrediënten (zoals cacao) 
die aan de melk zijn toegevoegd. Een 
volle chocolademelk bevat logischerwijs 
meer vet en daardoor meestal ook meer 
calorieën dan een halfvolle of magere  
variant. Nog een verschil: volle chocola- 
de melk smaakt meestal romiger dan een 
magere soort.

Allerlei toevoegingen
Huisgemaakte chocolademelk bevat 
vaak niet meer dan melk, cacao, suiker 
en eventueel een snufje zout. Aan 
chocolademelk uit de fabriek zijn (veel) 
meer ingrediënten toegevoegd. Om hem 
langer houdbaar te maken, om de melk 
iets dikker te maken, om te zorgen dat de 
eigenschappen van het voedingsmiddel 
behouden blijven (een stabilisator) en 
voor wat meer smaak (aroma)… 
Wij analyseerden de ingrediënten en 

voedingswaarden van 19 chocolade-
melken uit de supermarkt (zie de tabel 
op pagina 49). Wie een kant-en-klare 
chocolademelk wil met zo min mogelijk 
‘geknutsel’, kan het beste kiezen voor 
de Fairtrade chocolademelk van Tony’s 
Chocolonely of de biologische choco-
lademelk van Zuivelrijck. Ze bevatten 
beide alleen melk, suiker, cacao en de 
natuurlijke stabilisator carrageen.
In de supermarkt zijn ook plantaardige 
varianten op chocolademelk te koop, die 
bijvoorbeeld gemaakt zijn met rijst, soja 
of haver. Deze dranken mogen officieel 
geen chocolademelk heten. Daarom 
staat op de verpakking bijvoorbeeld  
‘chocoladedrink’, ‘sojadrink choco’  
of  ‘haver kakao’. Wil je geen dierlijke  
producten gebruiken, heb je een koe-
melk allergie of ben je lactose-intole-
rant, dan zijn deze producten een goed 
alternatief.

Snufje of schep
Van nature bevat chocolademelk suiker. 
Het gaat dan om melksuiker, ook wel 
lactose genoemd. In chocoladedranken 

waaraan geen extra suiker is toege-
voegd, zit toch van nature zo’n 4,5 tot 
4,9 gram suiker. Deze dranken zijn te 
herkennen aan het opschrift ‘0% suiker’ 
of ‘geen suiker toegevoegd’. Maar het zijn 
uitzonderingen: aan de meeste varianten 
van chocolademelk is wel suiker toege-
voegd. En soms niet zo’n beetje ook. Er 
zijn flinke uitschieters naar boven, met 
meer dan 12 gram suiker per 100 ml (drie 
klontjes suiker). 
Met de hoeveelheid suiker stijgt ook het 
aantal calorieën in chocolademelk. Zo 
kan een volle chocolademelk met toege-
voegd suiker wel dubbel zoveel calorieën 
bevatten dan een magere variant zonder 
toegevoegd suiker. Voor je gewicht lijkt 
chocolademelk met minder calorieën de 
beste keuze. Maar chocolademelk met 
meer vet en eiwit geeft wel wat langer 
een gevuld gevoel.

Vers uit het schap?
Sommige chocoladedranken zetten  
(al dan niet prominent) hun unieke  

ZELFGEMAAKTE 
CHOCOLADEMELK

Hak per persoon 50 gram 
pure chocolade in stukjes. 
Verhit per persoon 150 ml 

melk in een steelpan, maar 
laat net niet koken. Schenk 

de hete melk in een mok 
(gebruik een theezeefje als de 
melk een vel heeft gekregen). 

Roer de gehakte chocolade  
en een snufje zout door 

de melk en blijf roeren tot 
de chocolade helemaal is 

gesmolten.
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PITTIGE 
CHOCOLADEMELK 
MET SPECERIJEN 

EN KOFFIE
Verwarm per persoon 150 ml 
melk in een steelpan. Doe er 

1 kaneelstokje en 3 steranijsjes in 
en laat deze 10 minuten trekken 

zonder te koken.  
Hak 50 gram pure chocolade 
in stukjes. Haal de kaneel en 
steranijs uit de melk. Roer de 

chocolade door de hete melk tot 
de chocolade helemaal gesmol-

ten is. Klop de melk met een 
garde een beetje schuimig.

Zet 1 kopje espressokoffie, doe  
dit in een hoge beker of hoog 

glas en schenk de chocolademelk 
erop. Je kunt de espresso ook 

weglaten.

een groter effect heeft op opbouw en 
herstel van spieren na een inspanning 
dan soja-eiwit. 
Om optimaal van het effect van eiwit op 
(krachts)inspanning te profiteren, heb 
je binnen een half uur tot een uur na 
de inspanning 20 gram eiwit nodig. De 
genoemde drank van Melkunie bevat 
25 gram proteïne per fles van 479 ml. 

Keurmerken
Als milieu, mens en dier je lief zijn, 
kun je ook nog letten op de keurmer-
ken op de verpakkingen. Er zijn bijna 
100 duurzaamheidslogo’s voor voeding. 
Maar volgens Milieu Centraal zijn er 
enkele topkeurmerken die hoge eisen 
stellen aan milieu, eerlijke handel en 
 dierenwelzijn en waarvan de controle 
goed is. Van deze topkeurmerken zijn er 
drie op de verpakkingen van chocolade-
melk en chocoladedrink te vinden.  
De eerste is EKO: een keurmerk voor bio-
logische producten in Nederland. Voor 

deze producten zijn geen chemische  
bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
gebruikt. Boeren gebruiken geen ge-
netisch gemodificeerde gewassen en 
veehouders hebben een diervriendelijke 
werkwijze. Het EKO-keurmerk op de 
chocolade melk van Zuivelrijck laat zien 
dat melk, riet suiker en cacao een biolo-
gische  oorsprong hebben.
Dan is er Fairtrade: dat keurmerk richt 
zich op eerlijke handel en de positie van 
boeren en producenten. De boeren en 
telers moeten een eerlijk loon krijgen, 
en er moet goed met hun rechten en 
gezondheid worden omgegaan. De 
chocolademelk met dit keurmerk wordt 
gemaakt van Fairtrade cacao.
Tot slot zie je UTZ op sommige choco-
lademelken staan. Dat keurmerk staat 
voor duurzame landbouw. Het staat op 
producten van boeren die oog hebben 
voor mens en milieu. Zij ge bruiken  
bijvoorbeeld minder bestrijdings-
middelen en garanderen goede wer k- 
omstandigheden voor hun arbeiders. 

 eigenschappen op de verpakking. 
Op één van de verpakkingen van 
FrieslandCampina prijkt bijvoorbeeld 
het kenmerk ‘vers’. Deze chocolademelk 
is, net als verse melk, gepasteuriseerd. 
Gepasteuriseerde melk is kort verhit, 
rond de 72 °C. Zo worden bacteriën on-
schadelijk gemaakt, maar niet allemaal 
uitgeschakeld. Deze verse chocolade-
melk moet daarom, ook als het pak 
nog gesloten is, in de koelkast bewaard 
worden en is niet heel lang houdbaar. 

Dat is anders bij chocolademelk die 
gesteriliseerd is, net als houdbare melk. 
Hierbij is de melk verhit boven de 100 °C  
en zijn alle bacteriën gedood. Deze 
gesteriliseerde chocolademelk is lang 
houdbaar en kun je ongeopend buiten 
de koelkast bewaren. 
Steriliseren heeft wel invloed op de 
smaak. Daarom wordt tegenwoordig 
steeds vaker kort verhit op ultrahoge 
temperatuur (UHT). De smaak van  
deze UHT-chocolademelk wijkt min - 
der af  van gepasteuriseerde ‘verse’ 
chocolademelk.

Herstel na sport
Een ietwat vreemde eend tussen al die 
chocoladedranken is de ‘Protein Choco-
late Flavoured Milk Drink’ van Melkunie. 
Deze heeft toegevoegd melkeiwit. Op 
de verpakking staat ‘drink after sport’. 
Op zich niet gek. Steeds vaker wordt on-
derzocht wat de rol van zuivelproducten 
kan zijn op herstel na inspanning. 
Zo laat onderzoek zien dat melkeiwit 

1932
INTRODUCTIE VAN DE EERSTE 

HOUDBARE  CHOCOLADEMELK 
DOOR NUTRICIA

Melkeiwitten zijn effectief in het 
stimuleren van spieropbouw

Chocolademelk met dit keurmerk is 
 gemaakt met cacao afkomstig van 
 duurzame landbouw. 
Bij de productie van chocolademelk 
maken sommige fabrikanten ook gebruik 
van weidemelk. Dit staat dan op de ver-
pakking. Weidemelk is melk afkomstig 
van boerderijen waar de koeien ten min-
ste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur 
per dag in de wei lopen. Voor het welzijn 
van koeien is het goed als ze buiten zijn 
en kunnen grazen.
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  GECORRIGEERDE TABEL

De prijzen zijn van december • De chocolademelken zijn in alfabetische volgorde weergegeven • Inex is onder andere verkrijgbaar bij Plus en Dirk. Zuivelrijck onder andere bij 
Ekoplaza en Tony’s Chocolonely, Oatly en Starbucks bij diverse supermarkten.

CHOCOLADEMELK 
EN CHOCOLADEDRANK
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 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE Meer informatie over de voedingsstoffen in je eten en drinken: 

zie consumentenbond.nl/voedingsstoffen

AH Chocolademelk Halfvol 
zonder toegevoegde suikers €0,80 51 4,5 4,5 3,5 2,0 0,9 2,0% UTZ, 

weidemelk

AH Chocolademelk Vol €0,90 74 8,0 7,5 3,5 3,0 2,0 1,5% UTZ, 
weidemelk

Alpro Sojadrink Choco €1,95 61 7,8 7,5 3,1 1,8 0,4 1,5% UTZ

FrieslandCampina Chocomel 
0% suiker toegevoegd €1,60 50 4,7 4,5 3,6 1,6 1,1 1,6% UTZ

FrieslandCampina Chocomel Dark €1,85 80 9,5 9,2 3,7 2,7 1,8 2,9% UTZ

FrieslandCampina Chocomel Halfvol €1,60 76 11,4 11,3 3,5 1,6 1,1 1,6% UTZ

FrieslandCampina Chocomel Vers €1,45 72 10,9 10,7 3,2 1,6 1,1 1,6% UTZ

FrieslandCampina Chocomel Vol €1,60 86 11,6 11,4 3,4 2,7 1,9 1,7% UTZ

Inex Chocolademelk Mager €0,65 64 12,1 11,9 3,2 0,25 0,15 1,5%

Jumbo Chocolademelk Halfvol €0,80 73 11,0 11,0 3,4 1,6 0,9 1,4% UTZ, 
weidemelk

Jumbo Chocolademelk Light €0,80 50 4,7 4,7 3,6 1,7 1,0 1,5% UTZ, 
weidemelk

Melkunie Protein Chocolate Flavoured 
Milk Drink €3,15 48 4,7 4,6 5,4 0,7 0,4 1,3% UTZ

Oatly Haver Kakao €1,95 61 10,0 7,5 1,2 1,5 0,2 1,0% UTZ

Optimel Chocoladedrink 0% vet €1,40 41 4,9 4,7 3,9 0 0 1,4% UTZ, 
weidemelk

Plus Chocolademelk Light €0,80 56 5,3 5,0 3,5 1,8 1,2 1,8% UTZ, 
weidemelk

Rice Dream Choco €2,15 44 10,0 7,4 0,4 0,1 0,1 1,0%

Starbucks Signature Chocolate €8,35 67 8,9 8,6 3,3 1,9 1,2 2,5% Fairtrade

Tony’s Chocolonely Fairtrade chocolademelk €2,00 85 12,4 12,1 3,4 2,3 1,6 2,0% Fairtrade

Zuivelrijck Biologisch Chocolademelk Vol €2,55 88 12,2 11,9 3,5 2,7 1,8 1,9% Fairtrade, 
EKO


