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BELANGRIJKSTE RESULTATEN 
EN CONCLUSIES
 

Voedselkeuzelogo’s op ontbijtgranen een goede zaak

Bijna driekwart van de consumenten vindt vermelding van voedselkeuzelogo’s 

op ontbijtgranen een goede zaak. 62% van de consumenten geeft aan 

makkelijker een keuze te kunnen maken als er voedselkeuzelogo’s op 

ontbijtgranen staan. Dat blijkt uit kwantitatief consumentenonderzoek onder 

1631 Nederlanders van 18 jaar en ouder. 

Deze resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek van de Consumentenbond 

waaruit bleek dat een meerderheid van de consumenten voorstander is van een 

voedselkeuzelogo1. Toen kregen consumenten algemene informatie over drie 

bestaande voedselkeuzelogo’s voorgelegd in combinatie met fictieve 

voorbeelden van yoghurtverpakkingen. 

Nutri-Score en Verkeerslichtlogo op verpakkingen ontbijtgranen

In dit onderzoek werden twee voedselkeuzelogo’s die in het eerdere onderzoek 

het meeste gewaardeerd werden gebruikt: de (Franse) Nutri-Score en het (Britse) 

Verkeerslichtlogo. Ditmaal kregen respondenten vier vergelijkingen tussen twee 

ontbijtgranen voorgelegd. Bij sommige vergelijkingen kregen ze de bijbehorende 

Nutri-Scores of de bijbehorende Verkeerslichtlogo’s te zien. In elk van de vier 

vergelijkingen was een van de varianten gezonder dan de andere variant. 

Voedselkeuzelogo’s beïnvloeden keuzes consumenten

Onderzocht is wat de invloed is van voedselkeuzelogo’s op de verpakkingen als 

respondenten gevraagd wordt de volgende vragen te beantwoorden:

1. Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

2. Welk product is volgens u gezonder?

Vermelding van voedselkeuzelogo’s zorgt ervoor dat respondenten bij vraag 1 

vaker het gezondere product kiezen. Bij drie van de vier vergelijkingen zorgt 

vermelding van de voedselkeuzelogo’s er voor dat respondenten vaker het juiste 

antwoord geven op vraag 2. Bij de andere vergelijking treedt dit effect niet op. 

Aanvullend onafhankelijk onderzoek nodig

Op basis van dit onderzoek concludeert de Consumentenbond dat er draagvlak is 

onder consumenten voor een voedselkeuzelogo. Een meerderheid van de 

consumenten geeft aan dan makkelijker keuzes te kunnen maken. Dit onderzoek 

geeft nieuwe inzichten over hoe voedselkeuzelogo’s invloed hebben op keuzes 

van consumenten. Niet alle vragen kunnen met dit onderzoek beantwoord 

worden. Wat zijn de effecten van voedselkeuzelogo’s op verpakkingen uit andere 

productcategorieën? Wat zijn de effecten van voedselkeuzelogo’s als 

consumenten voor het schap in de supermarkt staan? Om deze en andere vragen 

te kunnen beantwoorden is aanvullend onafhankelijk onderzoek nodig om het 

beste systeem voor Nederlandse consumenten te formuleren. 

 
1 Consumentenonderzoek Voedselkeuzelogo’s. Consumentenbond april 2018. 
 https://www.consumentenbond.nl/acties/weet-wat-je-eet



3Consumentenbond  Consumentenonderzoek Voedselkeuzelogo’s op ontbijtgranen

RESULTATEN 

Voedselkeuzelogo’s op ontbijtgranen

Het is een goede zaak als er voedselkeuzelogo’s op 

ontbijtgranen worden vermeld (n=1631)

 

Als er voedselkeuzelogo’s op ontbijtgranen staan, 

kan ik makkelijker een keuze maken (n=1631)

Ik vind het moeilijk om te vergelijken hoe gezond verschillende 

ontbijtgranen zijn (n=1631)

n  Helemaal mee eens (10%)

n  Mee eens (33%)

n  Neutraal (31%)

n  Oneens (16%)

n  Helemaal oneens (7%)

n  Niet van toepassing (1%)

n  Weet ik niet/geen mening (2%)

n  Helemaal mee eens (18%)

n  Mee eens (44%)

n  Neutraal (24%)

n  Oneens (6%)

n  Helemaal oneens (3%)

n  Niet van toepassing (1%)

n  Weet ik niet/geen mening (2%)

n  Helemaal mee eens (27%)

n  Mee eens (47%)

n  Neutraal (19%)

n  Oneens (3%)

n  Helemaal oneens (1%)

n  Niet van toepassing (1%)

n  Weet ik niet/geen mening (2%)
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Ik heb genoeg aan de informatie op de achterkant van verpakkingen 

van ontbijtgranen, een voedselkeuzelogo op de voorkant voegt voor 

mij niets toe (n=1631)

* In de tekstballonen in dit rapport staan reacties van respondenten op de vraag 

‘Wilt u nog iets toelichten over ontbijtgranen en voedselkeuzelogo’s?’

n  Helemaal mee eens (6%)

n  Mee eens (21%)

n  Neutraal (35%)

n  Oneens (27%)

n  Helemaal oneens (8%)

n  Niet van toepassing (1%)

n  Weet ik niet/geen mening (2%)

“Teksten op de verpakkingen 
zijn vaak veel te klein en nauwelijks 
leesbaar. Hoop dat dat verandert. 
Dit geldt niet alleen voor ontbijt-
granen, maar in het algemeen.”

“Supergoed idee deze 
icoontjes, ik zou ze zelfs 

graag zien op alle producten 
in de supermarkt, stuk 

overzichtelijker.” * 
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Ontbijtgranen: vier duo’s vergeleken

In het onderzoek kregen respondenten vier vergelijkingen tussen twee ontbijtgranen voorgelegd. 

Eerst kregen ze twee keer een vergelijking zonder voedselkeuzelogo’s te zien (situatie 1 

hieronder). Vervolgens kregen ze twee keer een vergelijking met bijbehorende voedselkeuze-

logo’s te zien (eenmaal situatie 2, eenmaal situatie 3). Bij die vergelijkingen kregen ze uitleg over 

het betreffende voedselkeuzelogo (zie ook bijlage A). Meer informatie over de vier vergelijkingen 

is te vinden in Bijlage B. Deze informatie is niet gebruikt in het consumentenonderzoek, maar is 

opgenomen in het artikel over het onderzoek in de Consumentengids van november 2018.

Vergelijking 1

1a Berry granola 1b Geroosterde muesli aardbei

Situatie 1 Zonder voedselkeuzelogo*

Situatie 2 Met voedselkeuzelogo Nutri-Score

* Respondenten konden in de online vragenlijst bij alle situaties inzoomen op de afbeeldingen. 
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Situatie 3 Met voedselkeuzelogo Verkeerslichtlogo

Voedselkeuzelogo’s vergelijking 1

 

Nutri-Score Verkeerslichtlogo

1a Berry granola   

 (ongezonder 

 dan 1b)

A BBA C D EC
NUTRI-SCORE Energie

1005 kJ
240 kcal

Vet

11,5 g

Verzadigd 
vet

1,5 g

Suikers

10 g

Zout

0,09 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 2010 kJ / 480 kcal

12%* 16%* 8%* 11%* 1%*

1b Geroosterde muesli  

 aardbei 

 (gezonder dan 1a)

A BA C D EA
NUTRI-SCORE Energie

933 kJ
223 kcal

Vet

8 g

Verzadigd 
vet

1,0 g

Suikers

2,5 g

Zout

0 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1865 kJ / 445 kcal

11%* 11%* 5%* 3%* <1%*

Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

Zonder voedselkeuze-

logo (n=817)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

1a Berry granola (ongezonder 

 dan 1b)
31% 28% 24%

1b Geroosterde muesli aardbei 

 (gezonder dan 1a)
57% 64% 63%

Welk product is volgens u gezonder?

 

Zonder voedselkeuze-

logo (n=817)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

1a Berry granola

 (ongezonder dan 1b)

22% 22% 17%

1b Geroosterde muesli

 aardbei (gezonder dan 1a)

50% 59% 66%
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Vergelijking 2

2a Cornflakes the original 2b Bio cornflakes naturel

Situatie 1 Zonder voedselkeuzelogo

  

Situatie 2 Met voedselkeuzelogo Nutri-Score

“Ik vind dit echt heel 
praktisch, het is meteen 

heel zichtbaar.”

“Dat het echt ontzettend 
veel mensen zal helpen om dit 

in te voeren. Zo duidelijk en 
prettig in een druk bestaan.”
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Situatie 3 Met voedselkeuzelogo Verkeerslichtlogo

Voedselkeuzelogo’s vergelijking 2

 

Nutri-Score Verkeerslichtlogo

2a Cornflakes the   

 original

 (ongezonder 

 dan 2b) A BBA C D EC
NUTRI-SCORE Energie

802 kJ
189 kcal

Vet

0,5 g

Verzadigd 
vet

0,1 g

Suikers

4,0 g

Zout

0,6 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1604 kJ / 378 kcal

10%* 1%* 1%* 4%* 9%*

2b Geroosterde muesli  

 aardbei 

 (gezonder dan 2a)

A BA C D EA
NUTRI-SCORE Energie

788 kJ
185 kcal

Vet

0,5 g

Verzadigd 
vet

0,1 g

Suikers

0,2 g

Zout

0,05 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1575 kJ / 370 kcal

9%* 1%* 1%* <1%* 1%*

Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

Zonder voedselkeuze-

logo (n=814)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=410) 

2a Cornflakes the original

 (ongezonder dan 2b)
50% 36% 33%

2b Bio cornflakes naturel   

 (gezonder dan 2a)
41% 56% 56%

Welk product is volgens u gezonder?

 

Zonder voedselkeuze-

logo (n=814)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=410) 

2a Cornflakes the original

 (ongezonder dan 2b)
17% 22% 15%

2b Bio cornflakes naturel   

 (gezonder dan 2a)
52% 61% 64%
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Vergelijking 3

3a Volvezel noten 3b Country crisp nuts

Situatie 1 Zonder voedselkeuzelogo

Situatie 2 Met voedselkeuzelogo Nutri-Score

“De keuze wordt er 
makkelijker op.”

“Ik vraag me wel af hoe 
betrouwbaar voedselkeuzelogo’s 
zijn. En of het niet gewoon een 

mediastunt is!”
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Situatie 3 Met voedselkeuzelogo Verkeerslichtlogo

Voedselkeuzelogo’s vergelijking 3

 

Nutri-Score Verkeerslichtlogo

3a Volvezel noten

 (gezonder dan 3b)

A BBA C D EC
NUTRI-SCORE Energie

915 kJ
218 kcal

Vet

7,5 g

Verzadigd 
vet

1,1 g

Suikers

2,5 g

Zout

0,25 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1830 kJ / 435 kcal

11%* 11%* 6%* 3%* 4%*

3b Country crips nuts

 (ongezonder 

 dan 3a)

A BA C D EB
NUTRI-SCORE Energie

998 kJ
239 kcal

Vet

10,6 g

Verzadigd 
vet

2,6 g

Suikers

9 g

Zout

0,02 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1996 kJ / 477 kcal

12%* 15%* 13%* 11%* <1%*

Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

Zonder voedselkeuze-

logo (n=814)

Met Nutri-Score 

(n=410) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

3a Volvezel noten

 (gezonder dan 3b)
65% 71% 75%

3b Country crips nuts

 (ongezonder dan 3a)
26% 19% 15%

Welk product is volgens u gezonder?

 

Zonder voedselkeuze-

logo (n=814)

Met Nutri-Score 

(n=410) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

3a Volvezel noten

 (gezonder dan 3b)

70% 73% 78%

3b Country crips nuts

 (ongezonder dan 3a)

9% 11% 10%
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Vergelijking 4

4a Havermoutvlokken 4b Energy mix

Situatie 1 Zonder voedselkeuzelogo

   

Situatie 2 Met voedselkeuzelogo Nutri-Score

  

 “Voor mensen die zich 
niet bewust zijn wat er allemaal 

inzit, kan dit een hulpmiddel 
zijn, mits het groter op het pak 

vermeld wordt.”

“Hoe weet ik zeker of de 
beoordeling van de logo’s echt 
iets zegt over de gezondheid in 

het algemeen?”
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Situatie 3 Met voedselkeuzelogo Verkeerslichtlogo

   

Voedselkeuzelogo’s vergelijking 4

 

Nutri-Score Verkeerslichtlogo

4a Havermoutvlokken  

 (gezonder dan 4b)

A BA C D EA
NUTRI-SCORE Energie

790 kJ
188 kcal

Vet

3,5 g

Verzadigd 
vet

0,7 g

Suikers

0,4 g

Zout

0,01 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1580 kJ / 375 kcal

9%* 5%* 3%* <1%* <1%*

4b Energy Mix 

 (ongezonder 

 dan 4a)

A BBA C D EC
NUTRI-SCORE Energie

890 kJ
213 kcal

Vet

5 g

Verzadigd 
vet

0,6 g

Suikers

11 g

Zout

0,45 g

Elke portie (50 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 1780 kJ / 425 kcal

11%* 7%* 3%* 12%* 7%*

Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

Zonder voedselkeuze-

logo (n=817)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

4a Havermoutvlokken   

 (gezonder dan 4b) 55% 63% 62%

4b Energy Mix 

 (ongezonder dan 4a) 40% 29% 30%

Welk product is volgens u gezonder?

 

Zonder voedselkeuze-

logo (n=817)

Met Nutri-Score 

(n=407) 

Met Verkeerslichtlogo 

(n=407) 

4a Havermoutvlokken   

 (gezonder dan 4b)

75% 75% 76%

4b Energy Mix 

 (ongezonder dan 4a)

10% 14% 13%
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BIJLAGE A:  
OVER HET ONDERZOEK
 

Kwantitatief onderzoek

• Het onderzoek vond plaats van 17 tot en met 20 september 2018. 

• 1631 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking op basis

 van leeftijd (18 jaar en ouder), geslacht en regio, hebben een online vragenlijst

 ingevuld waarvoor zij per e-mail waren uitgenodigd.

• 6% van de respondenten is lid van de Consumentenbond.

• De respondenten zijn geworven via een extern onderzoeksbureau.

Vragenlijst

Voor het onderzoek zijn 4 vergelijkingen van 2 ontbijtgranen gekozen:

1 Twee varianten krokante/geroosterde muesli met rode vruchten

2 Twee varianten cornflakes

3 Twee varianten krokante muesli met noten

4 Havermout en krokante muesli

In de vragenlijst kregen respondenten eerst twee vergelijkingen zonder 

voedselkeuzelogo (situatie 1) voorgelegd. Per product kregen ze steeds de 

voorkant van de verpakking voorgelegd in combinatie met de ingrediëntenlijst 

en de voedingswaardetabel (per 100 gram).

Per vergelijking werden de volgende vragen gesteld:

Stel u moet kiezen tussen product a of b, welke zou u kiezen?

a Product a

b Product b

c Ik kan niet kiezen 

 

Welk product is volgens u gezonder?

a Product a

b Product b

c Product a en b zijn even gezond 

d Weet ik niet 

Vervolgens kregen de respondenten twee andere vergelijkingen van ontbijtgranen 

met afgebeelde voedselkeuzelogo’s voorgelegd: eenmaal met de bijbehorende 

Nutri-Scores (situatie 2), eenmaal met Verkeerslichtlogo’s (situatie 3). 
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Over deze vergelijkingen met voedselkeuzelogo’s kregen de respondenten  

dezelfde vragen voorgelegd als in situatie 1. De betreffende voedselkeuzelogo’s 

zijn als volgt geïntroduceerd:

Voedselkeuzelogo’s zijn afbeeldingen of tabelletjes die op de voorkant van 

verpakkingen van een voedingsmiddel staan en die informatie geven over 

hoe gezond het product is. We gebruiken twee verschillende 

voedselkeuzelogo’s: Nutriscore en het Verkeerslichtlogo.

Nutriscore

Het voedselkeuzelogo Nutriscore kent 5 varianten en ziet er als volgt uit:

 

Een aantal eigenschappen van dit voedselkeuzelogo:

• Het geeft een oordeel over het product als geheel.

• Producten kunnen A t/m E scoren. Score A is voor producten met de 

meest gezonde samenstelling en score E voor producten met de minst 

gezonde samenstelling.

• De weergegeven score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers,  

verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten in het product.

Verkeerslichtlogo

Het verkeerslichtlogo werkt met kleurenoordelen per voedingsstof. Het logo

kent verschillende varianten. Hieronder twee voorbeelden:

 

 

Een aantal eigenschappen van dit voedselkeuzelogo:

• De getallen in het voedselkeuzelogo geven aan hoeveel gram vet, 

verzadigd vet, suiker en zout één portie van het product bevat. Aan de 

percentages is te zien hoeveel van de referentie-innames* van de 

betreffende voedingsstoffen er in één portie zit. 

• Aan die informatie zijn verkeerslichtkleuren (groen, oranje of rood) 

  toegevoegd. Daarbij is groen het meest gezond en rood het minst gezond.

• De kleuren in het logo zijn gebaseerd op de hoeveelheid van een 

voedingsstof (zoals suiker) per 100 gram of 100 milliliter van het product.

* Referentie-innames geven aan hoeveel energie en voedingsstoffen een gemiddelde 

volwassene per dag nodig heeft of wat maximaal nog past binnen een gezond voedings-

patroon. In voorbeeld 1 zit per portie 0,7 gram zout. Dat is 12% van de 6 gram die als

referentie-inname voor zout is vastgesteld.

A BA C D EA
NUTRI-SCORE

A BA C D EB
NUTRI-SCORE

A BBA C D EC
NUTRI-SCORE

A BBA C D ED
NUTRI-SCORE

A BA C D EE
NUTRI-SCORE

Energie
924 kJ

220 kcal

Vet

13 g

Verzadigd 
vet

5,9 g

Suikers

0,8 g

Zout

0,7 g

Elke portie (94 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 g: 966 kJ / 230 kcal

11%* 19%* 30%* <1%* 12%*

Energie
1411 kJ
336 kcal

Vet

8,8 g

Verzadigd 
vet

1,6 g

Suikers

6,0 g

Zout

1,4 g

Elke portie (400 g) bevat

*van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
Energie per 100 ml: 353 kJ / 84 kcal

17%* 13%* 8%* 7%* 23%*
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Na het beantwoorden van de vragen over de duo’s, kregen de respondenten 

stellingen voorgelegd over het kiezen van ontbijtgranen en voedselkeuzelogo’s 

op verpakkingen. 

Verantwoording
 

Om volgorde-effecten zoveel mogelijk uit te sluiten is de volgorde waarin 

respondenten de verschillende vergelijkingen te zien kregen gerandomiseerd. 

Ook is afwisseling aangebracht in welke voorbeelden met en zonder 

voedselkeuzelogo’s zijn voorgelegd en welk voedselkeuzelogo als eerste is 

voorgelegd. 

De voedselkeuzelogo’s voor de geselecteerde ontbijtgranen zijn door de 

Consumentenbond met behulp van de reglementen van de betreffende logo’s2  

ontwikkeld. De afbeeldingen zijn gecombineerd met foto’s van de verpakkingen. 

Daarbij is bestaande front-of-pack voedingsinformatie van de verpakkingen 

verwijderd om verwarring bij respondenten te voorkomen.

Er is gekozen om een portiegrootte van 50 gram aan te houden bij de weergave 

van het Verkeerslichtlogo. Hiervoor is gekozen op basis van onderzoek van de 

Consumentenbond in 2016 waarbij consumenten aangaven dat een foto met 

50 gram krokante muesli het meest overeen komt met wat ze zelf eten. 

2   Deze zijn te vinden via:

Nutri-Score: https://santepubliquefrance.fr/Media/Files/NUTRISCORE/Questions_reponses_EN

Verkeerslichtlogo: https://www.food.gov.uk/sites/default/files/.../fop-guidance_0.pdf
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BIJLAGE B:  
OVER DE VERGELIJKINGEN
1 Met rode vruchten
Dorset Cereals Berry Granola en AH Geroosterde Muesli Aardbei zien er 

op het oog vergelijkbaar uit. Allebei hebben ze havermout als basis, ze 

bevatten rode vruchten, zonnebloempitten en pompoenpitten en ze zijn 

gebakken in zonnebloemolie. Tot zover de overeenkomsten. De variant 

van Dorset is namelijk desondanks een stuk ongezonder dan die van AH. 

Hij bevat minder havermout (53% ten opzichte van 73%), minder vezels en 

veel meer suikers. Bijna vier keer zo veel. Per portie van 50 gram komt dat 

neer op 10 gram (2,5 suikerklontje) in de Dorset-variant, en 2,5 gram (nog 

geen klontje) in die van Albert Heijn. De meeste suiker in Dorset Granola 

komt niet uit het fruit, maar uit suikerstroop.

2 Cornflakes
De broers Kellogg brachten begin 20e eeuw cornflakes op de Amerikaanse 

markt. Ruim een eeuw later eet meer dan een kwart van de Nederlanders 

weleens van dergelijke maisvlokken. Kellogg’s legt op de verpakking uit 

hoe de cornflakes worden gemaakt: de maiskorrels worden na de oogst 

gewassen, geplet en geroosterd. Maar dan ‘vergeten’ ze de rest van het 

verhaal. Namelijk dat ze daarna aan het strooien gaan met de favoriete 

goedkope smaakmakers van menig levensmiddelenfabrikant: suiker en 

zout. In een portie cornflakes van 50 gram zitten een klontje suiker en 

meer dan een halve gram zout. Aan de biologische variant van Albert Heijn 

zijn daarentegen helemaal geen zout en suiker toegevoegd; die bestaat 

voor bijna 100% uit mais.

3 Met noten
De broers Kellogg brachten begin 20e eeuw cornflakes op de Amerikaanse 

markt. Ruim een eeuw later eet meer dan een kwart van de Nederlanders 

weleens van dergelijke maisvlokken. Kellogg’s legt op de verpakking uit 

hoe de cornflakes worden gemaakt: de maiskorrels worden na de oogst 

gewassen, geplet en geroosterd. Maar dan ‘vergeten’ ze de rest van het 

verhaal. Namelijk dat ze daarna aan het strooien gaan met de favoriete 

goedkope smaakmakers van menig levensmiddelenfabrikant: suiker en 

zout. In een portie cornflakes van 50 gram zitten een klontje suiker en 

meer dan een halve gram zout. Aan de biologische variant van Albert Heijn 

zijn daarentegen helemaal geen zout en suiker toegevoegd; die bestaat 

voor bijna 100% uit mais.

4 Havermout met en zonder extra’s
Hoe maak je van gezonde havermout iets ongezonds? Laten we eens 

kijken hoe Quaker dat aanpakt met zijn Cruesli Energy Mix. Allereerst: niet 

te veel havermout gebruiken, slechts een kwart van de mix bestaat eruit. 

Dat is aangevuld met mais, tarwebloem en rijstebloem, waar veel minder 

vezels in zitten. Maar goed, het zijn wel de vier granen die op de voorkant 

worden beloofd. Wat er nog meer in zit? Vooral veel suiker: 22%. De mix 

bevat geen gedroogd fruit. Nagenoeg alles wordt toegevoegd als suiker, 

glucosestroop en melasse. Voor de vorm stopt Quaker er nog 0,3% honing 

in. Eet je een portie van 50 gram, dan krijg je bijna 3 klontjes suiker binnen. 

En bijna een halve gram zout. Dat terwijl er in gewone havermout 

nagenoeg geen zout en suiker zit en juist wel veel gezonde vezels.
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