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Beste collega,

Met aandacht eten heeft veel voordelen, u kent ze als geen ander. Daarom heeft Nestlé de campagne 
Eten met aandacht ontwikkeld. De campagnematerialen prikkelen om stil te staan bij wat we eten en hoe 
we met onze voeding omgaan. Hiermee ondersteunt Nestlé graag uw adviezen. 

Naast de algemene brochure, bestaat het campagnemateriaal inmiddels uit vier verschillende thema’s, 
deze zijn: 
• Duurzaam eten
• Portiegrootte
• Minder zout
• Het etiket 

Komend jaar volgen nieuwe onderwerpen. 
Voor elk van de thema’s is er een consultkaart, met grote, duidelijke afbeeldingen. 
In de consumenteninformatie staat meer toelichting, zodat uw cliënt de informatie thuis kan nalezen.  

Deze brochure bevat informatie over Nestlé producten, zoals de samenstelling en ingrediënten, 
om vragen die u hierover krijgt eenvoudig te kunnen beantwoorden. 

Meer exemplaren kunt u opvragen via www.nestle.nl/nhw/etenmetaandacht
Eventuele vragen beantwoord ik graag. 

Vriendelijke groet, 

Emmy Meerveld 

Diëtist, Nutrition, Health & Wellness Manager

etenmetaandacht@nl.nestle.com

Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor (para)medici. De brochure is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele niet correcte gegevens kunnen geen rechten 
worden ontleend. Kijk voor de meeste recente productinformatie op de desbetreffende 
websites.

Eten met aandacht

Voorwoord
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Nestlé

Bekende Nestlé merken in Nederland zijn onder meer 

MAGGI, NESCAFÉ, BROS, NESTLÉ babyvoeding. Daar-

naast bevat het Nestlé portfolio ook diervoeding (FELIX, 

BONZO, PURINA ONE) en klinische voeding (NESTLÉ 

Health Science). Met onze missie Good Food, Good Life 

bieden we kwalitatief hoogstaande producten voor jong en 

oud, voor ieder moment van de dag. Nestlé is het grootste 

voedingsmiddelenbedrijf ter wereld.

Aandacht voor de maatschappij 

Nestlé onderneemt met respect voor de maatschappij,  

vanaf de inkoop van grondstoffen tot en met de consump- 

tie door de consument. Zo stimuleren het Nestlé Cocoa 

Plan en het NESCAFÉ Plan de plattelandsontwikkeling in  

cacao- en koffieproducerende landen. Met het Healthy  

Kids Programma bevordert Nestlé inmiddels in 68 landen 

het bewustzijn rondom voeding en beweging bij school- 

gaande kinderen. In Nederland heeft Nestlé geparticipeerd 

in JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en nauw  

samen gewerkt met de gemeente Amsterdam. Zo zijn er 

interactieve theatervoorstellingen opgezet om ouders  

handvatten te geven om hun kinderen met plezier gezond te 

laten eten. Op dit moment kijkt Nestlé naar mogelijk heden 

om samen te werken met diverse partners. Het vierde aan-

dachtspunt binnen de strategie van Nestlé is de aanpak van 

jeugdwerkloosheid in Europa. Hiervoor worden van 2014 

tot en met 2016 20.000 stages en banen gecreëerd en  

coachen Nestlé medewerkers jongeren.

Aandacht voor gezondheid 

Nestlé zet zich continu in om de samenstelling van de  

producten te verbeteren. Veel aandacht gaat hierbij uit naar 

de hoeveelheid zout, suiker en vet en de kwaliteit van de 

vetten. In 2012 werd in de recepturen van Nestlé wereld-

wijd meer dan 14 miljoen kilo minder zout gebruikt ten 

opzichte van 2005. De komende jaren wordt een verdere 

zoutreductie van tenminste 10% doorgevoerd. 

Nutrition, Health & Wellness zijn de pijlers voor onze  

voedingskundige strategie. We moedigen consumenten 

aan verantwoorde keuzes te maken. Plezier, balans en  

begrip zijn hierbij belangrijk. Plezier staat voor het genieten 

van het eten, wat de kwaliteit van leven ten goede komt. 

Balans gaat niet alleen over een gezond gewicht, maar 

ook over gevarieerd eten. Dit is essentieel voor een goed 

eetpatroon. Begrip, tot slot, is nodig om een verantwoor-

de keuze te kunnen maken. Goede informatie is hiervoor 

noodzakelijk. 

Eten met aandacht
Kijk voor meer informatie op 
www.nestle.nl/nhw/etenmetaandacht



    

*Referentie-innames 

Referentie-innames (RI) zijn wettelijk vastgelegde richt-

waarden voor een gebalanceerd voedingspatroon. Het 

geeft aan hoeveel energie, macronutriënten, vitamines en 

mineralen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft 

of wat maximaal nog past binnen een gezond voedings- 

patroon. De term referentie-inname vervangt de GDA 

(Guideline Daily Amount) of Dagelijkse Voedingsrichtlijn. 

 

De volgende dagelijkse referentie-innames zijn vastgelegd 

voor volwassenen.

Energie 8400 kJ/2000 kcal

Totale vetten 70 gram

Verzadigde vetzuren 20 gram

Koolhydraten 260 gram

Suikers 90 gram

Eiwitten 50 gram

Zout 6 gram

Bron: Voedingscentrum 

Nestlé Nutritional Compass®

Om consumenten goed te informeren staat op vrijwel al 

onze producten het Nestlé Nutritional Compass®. Dit biedt 

informatie over voedingswaarden en hoe je het product 

kunt gebruiken in een gezond eetpatroon. 

De vier elementen die in het Nutritional Compass® terug-

komen zijn: 

1 De voedingswaardetabel met de voedingswaarde per  

 100 gram of per 100 milliliter en per portie bereid  

 product. In de tabel staat ook hoeveel 1 portie bijdraagt  

 aan de richtwaarden voor een gezond dagmenu. De  

 richtwaarde (referentie-inname*) geeft aan hoeveel  

 energie, macronutriënten, vitamines en mineralen een  

 gemiddelde volwassene per dag nodig heeft of wat  

 maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon. 

2  Voedingsinformatie met uitleg over één of meer 

 elementen van de voedingswaardetabel.

3 Tips voor verantwoord gebruik van het product en de  

 plaats in het dagelijkse voedingspatroon.

4 De contactgegevens van Nestlé Consumentenservice  

 voor vragen.  

Eten met aandacht



6

Nestlé Culinaire producten
Kijk voor meer informatie op 
www.maggi.nl

MAGGI heeft een uitgebreid assortiment dat varieert van soepen en sauzen tot maaltijdmixen en pakket-
ten voor de bereiding van de warme maaltijd.

Verbeteren van de productsamenstelling

Nestlé werkt continu aan de verbetering van de samenstelling van producten. In 2012 werd in de recepturen van Nestlé 

wereldwijd meer dan 14 miljoen kilo minder zout gebruikt in vergelijking met 2005. In de komende jaren zal weer een 

zoutreductie van ten minste 10% doorgevoerd worden. In Nederland realiseerde MAGGI een zoutvermindering van 14 

ton zout ten opzichte van 2011 op alle MAGGI producten. In 2007 is de eerste variant van MAGGI Bouillon Minder Zout 

Meer Kruiden geïntroduceerd en inmiddels zijn er 3 varianten verkrijgbaar. De bouillontabletten bevatten 25-33% minder 

zout dan soortgelijke bouillonproducten. Bovendien is in 2014 een nieuw product gelanceerd, MAGGI ‘Lichtgebonden jus 

met kruiden’ in de smaken naturel, knoflook en rundvlees. Deze worden alleen met water klaargemaakt en zijn vetarm. 

Voldoende groenten

Uit de Voedselconsumptiepeiling (2010) is gebleken dat 

slechts 5% van de volwassen Nederlanders (19-69 jaar) de 

dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten haalt. Bij de 

avondmaaltijd wordt slechts 123 gram groenten gegeten. 

MAGGI wil het groente gebruik stimuleren. Bij alle MAGGI 

maaltijdmixen wordt daarom uitgegaan van de richtlijnen 

van het Voedingscentrum voor de hoeveelheid toegevoeg-

de groenten.

Ook voor de zetmeelcomponent in de avondmaaltijd en de 

vlees/vis hoeveelheid wordt rekening gehouden met de 

richtlijnen van het Voedingscentrum. 

Voedingseducatie

MAGGI geeft tips en adviezen rondom het bereiden van 

een avondmaaltijd. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan 

het eten van vis of het bereiden van een vegetarische  

maaltijd. Deze staan meestal op de verpakking weer ge- 

geven. Daarnaast wordt uitgelegd waarom er bepaalde  

ingrediënten gebruikt worden die niet altijd meteen herken-

baar zijn voor iedereen. 

Tot slot heeft MAGGI twee projecten die bijdragen aan  

voedingseducatie: kookworkshops en het MAGGI moes-

tuintje. MAGGI organiseert gratis kookworkshops door het 

hele land, onder de naam MAGGI Koken & Co, die als doel 

hebben mensen het plezier en gemak te laten ervaren van 

het koken van een voedzame avondmaaltijd met veel verse 

ingrediënten. Aan de kookworkshop hebben al circa 1200 

mensen deelgenomen, verspreid over heel Nederland.  

MAGGI moestuintje wil daarnaast kinderen betrekken bij 

het dagelijkse kookproces en bij het creëren van een  

natuurlijke context waarin voedingsvaardigheden worden 

overgedragen. Het beginnen van een moestuin-

tje van 1m2 is simpel en leuk en kost weinig tijd. 

Het leert kinderen spelenderwijs over groenten 

die ze hierdoor gemakkelijker eten. 

Kijk voor de meest recente productsamenstelling op www.maggi.nl



Nestlé Culinaire producten

Product
MAGGI Vers idee voor Mals & Kruidig  
Mediterrane kruiden
23,4 g, mix voor kipfilet incl. bakpapier  

Productkenmerken
MAGGI Mals & Kruidig biedt een nieuwe kookmethode om kipfilet mals, gaar en 

smakelijk gekruid te bereiden. Het gekruide bakpapier bevat de juiste balans en 

hoeveelheid kruidenmelange en een minimale hoeveelheid vet waardoor olie of boter 

toevoegen niet nodig is. Maak met MAGGI Mals & Kruidig een volledig gebalanceerde 

maaltijd door het te serveren met bijvoorbeeld 200g salade en 200g aardappelen per persoon.

Variatietips
Snijd de kipfilet na het bakken in reepjes en gebruik dit als vulling voor een wrap. 

Voedingswaarde Per 100 g droge mix Per portie bereid (105,9 g)* %RI**

Energie (kJ) 1854 kJ 572 kJ

Energie (kcal) 447 kcal 136 kcal 7%

Vet 34,1 g 3,8 g 5%

waarvan verzadigde vetzuren 14,4 g 1,3 g 7%

Koolhydraten 22,4 g 1,3 g <1%

waarvan suikers 11,1 g 0,6 g <1%

Vezels 11,3 g 0,7 g

Eiwit 6,2 g 23,7 g 47%

Zout 18,7 g 1,23 g 20%

*  Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met 600g kipfilet, op basis van 6 personen

** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Groenten 20,8% (uienpoeder, tomaten 9,4% (tomatenpoeder en stukjes), palmvet, gejodeerd zout,  

zonnebloemolie, mediterrane kruiden 10,1% (basilicum, peterselie, rozemarijn, tijm, oregano), erwtenvezel,  

inuline, plantaardige eiwitten (aroma, tarwe-eiwit, zout, palmolie), knoflookpoeder, aroma’s, voedingszuur  

(citroenzuur), knoflookextract, bonenkruid, maïszetmeel, zwarte peper, basilicumextract, antioxidant: roze marijn- 

extract. Mogelijke sporen van melk, ei, soja, selderij, vis.

Andere producten binnen deze range
MAGGI Vers idee voor Mals & Kruidig Paprika Peterselie

MAGGI Vers idee voor Mals & Kruidig Knoflook fijne kruiden

Kijk voor meer receptinspiratie en tips over gebalanceerde voeding op www.maggi.nl
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Product
MAGGI Lichtgebonden jus met kruiden 
Rundvlees
20 g, droge mix voor jus  

Productkenmerken
MAGGI lichtgebonden jus met kruiden wordt alleen met water klaargemaakt 

en is vetarm. 

Één verpakking is goed voor 12 juslepels.

Variatietips
Voeg een theelepel mosterd toe voor een lekker pittige jus. 

Voedingswaarde Per 100 g onbereid Juslepel 25 ml bereid* %RI**

Energie (kJ) 1356 kJ 23 kJ

Energie (kcal) 320 kcal 5 kcal <1%

Vet 2,1 g 0,0 g <1%

waarvan verzadigde vetzuren 0,3 g 0,0 g <1%

Koolhydraten 66 g 1,1 g <1%

waarvan suikers 7,9 g 0,1 g <1%

Vezels 1,7 g 0,0 g

Eiwit 8,1 g 0,1 g <1%

Zout 15 g 0,25 g 4%

*  Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met 300ml water. Te adviseren portie is 1 à 2 juslepels. 

** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Aardappelzetmeel, zout, tarwebloem, gistextract, maltodextrine, tomaten, gekarameliseerde suiker, uien,  

aroma (met ei), geroosterde uien (2,7%), zonnebloemolie, peterselie (1%), suiker, rundvleespoeder 0,46%, 

palmvet, kruidnagel. Mogelijke sporen van melk, soja, selderij, mosterd.

Andere producten binnen deze range
MAGGI Lichtgebonden jus met kruiden Naturel

MAGGI Lichtgebonden jus met kruiden Knoflook

Kijk voor meer receptinspiratie en tips over gebalanceerde voeding op www.maggi.nl



Nestlé Culinaire producten

Product
MAGGI In de pan sauzen   
Sticky Paprika Knoflook
30 g, mix voor in de pan saus  

Productkenmerken
MAGGI in de pan sauzen Sticky Paprika Knoflook is een heerlijke sticky 

saus die zijn smaak vooral krijgt uit de kruiden die zijn toegevoegd. 

De bereiding is eenvoudig, snel en de saus geeft een heerlijke smaak aan 

je vlees. Op smaak gebracht met knoflook & peper. Lekker met 

bijvoorbeeld kipfilet, varkenslapjes en kalkoen.

Variatietips
Vervang het vlees door 600g witvis en een rode of gele paprika.

Voedingswaarde Per 100 g droge mix Per portie bereid (148,8 g)* %RI**

Energie (kJ) 1347 kJ 743 kJ

Energie (kcal) 319 kcal 177 kcal 9%

Vet 4,2 g 5,9 g 8%

waarvan verzadigde vetzuren 0,7 g 1,1 g 5%

Koolhydraten 55 g 5,6 g 2%

waarvan suikers 18 g 2,8 g 3%

Vezels 7,7 g 1,5 g

Eiwit 11 g 24,4 g 49%

Zout 12,7 g 1,1 g 18%

*  Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met 400 gram kipfilet, 1 gele paprika, 15 ml olijfolie , op basis van 4 personen. 

** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)

Ingrediëntenlijst
Kruiden en specerijen (paprika (9,5%), knoflook (3,9%), zwarte peper, komijn, tijm, oregano, cayennepeper, 

kurkuma, koriander, mosterdzaad), maïszetmeel, uien, gejodeerd zout, tomatenpoeder, maltodextrine, suiker, 

gistextract, aroma’s, zonnebloemolie, verdikkingsmiddel 2% (guarpitmeel). Mogelijk sporen van melk, ei, soja, 

selderij.

Andere producten binnen deze range
MAGGI In de pan sauzen BBQ

MAGGI In de pan sauzen Gekarameliseerde Ui

Kijk voor meer receptinspiratie en tips over gebalanceerde voeding op www.maggi.nl
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Product
MAGGI Aardappelvariatie  
Cupcakes Naturel
150g, droge mix voor aardappel cupcakes naturel 

Productkenmerken
Met MAGGI Aardappelvariatie Cupcakes Naturel zet je op een verrassende 

manier een aardappel, groente en vleesmaaltijd op tafel. Het product kan 

gecombineerd worden met eigen favoriete ingrediënten om eindeloos 

mee te variëren. Twee stuks MAGGI aardappelvariatie Cupcakes Naturel 

bevatten gezamenlijk de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aardappelen, 

en ze zijn bovendien glutenvrij! 

Variatietips
Voeg als vulling zelf verse ingrediënten toe zoals hamblokjes, paprika, geraspte kaas of bieslook. 

Ook lekker: cupcakes met geitenkaas en zwarte olijven, of cupcakes met pesto en zongedroogde tomaten.

Voedingswaarde Per 100 g droge mix Per portie bereid (135g)* %RI**

Energie (kJ) 1616 kJ 922 kJ

Energie (kcal) 318 kcal 219 kcal 11%

Vet 1,5 g 4,7 g 7%

waarvan verzadigde vetzuren 0,5 g 1,9 g 10%

Koolhydraten 82,6 g 34,0 g 13%

waarvan suikers 1,6 g 3,6 g 4%

Vezels 5,7 g 2,1 g

Eiwit 7,6 g 9,3 g 19%

Zout 3,3 g 1,4 g 24%

*  Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met 250ml halfvolle melk en 2 eieren, op basis van 4 personen.

** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)

Ingrediëntenlijst
Aardappelen (55%), rijstmeel, zout, zonnebloemolie, emulgator (E471), zuurteregelaar (citroenzuur), rijs-

middel (E500), uienpoeder, bieslook, aroma, extracten van nootmuskaat en peper, antioxidant (E223 (sulfiet).  

Mogelijke sporen van melk.

Glutenvrij

Andere producten binnen deze range
MAGGI Aardappelvariatie Pannenkoekjes

Kijk voor meer receptinspiratie en tips over gebalanceerde voeding op www.maggi.nl



CulinaryNestlé Culinaire producten

Product
MAGGI Opkikker Drinkbouillon   
Tuinkruiden
7 x 3,7 g = 25,9 g, drinkbouillon in droge vorm  

Productkenmerken
MAGGI Opkikker Tuinkruiden is rijk van smaak en bevat 25% minder zout. 

MAGGI Opkikker Tuinkruiden bevat slechts 8 kcal per portie en is daarom 

een verantwoord hartig tussendoortje. Een verpakking bevat 7 porties.

Variatietips
Voeg fijngesneden rauwe prei, taugé, bosui of paprika toe aan de bouillon voor wat extra groente.  

Voor een noedelsoep, voeg 25 gram woknoedels toe aan de bouillon.

Voedingswaarde Per 100 ml Per portie (3,7 g)* %RI**

Energie (kJ) 22 kJ 35 kJ

Energie (kcal) 5 kcal 8 kcal <1%

Vet 0,0 g 0,0 g <1%

waarvan verzadigde vetzuren 0,0 g 0,0 g <1%

Koolhydraten 0,9 g 1,4 g <1%

waarvan suikers 0,1 g 0,2 g <1%

Vezels 0,1 g 0,1 g

Eiwit 0,4 g 0,6 g 1%

Zout 0,9 g 1,5 g 25%

** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)

Ingrediëntenlijst
Zout, glucosestroop, gistextract, smaakversterker (E621), groenten (ui, tomaat), kruiden 3,1% (peterselie, 

bieslook, dragon), aroma’s (selderij), zonnebloemolie, extracten van peper, basilicum. Mogelijk sporen van 

melk, ei, tarwe.

Andere producten binnen deze range
MAGGI Opkikker Tomaat

MAGGI Opkikker Kip

MAGGI Opkikker Pikante Kip

MAGGI Opkikker Rundvlees

Kijk voor meer receptinspiratie en tips over gebalanceerde voeding op www.maggi.nl
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Plezier, balans en begrip

Chocolade is bij uitstek een product om van te genieten, 

passend in een gebalanceerd eetpatroon. De energie-in-

name en het energieverbruik moeten met elkaar in balans 

zijn, voldoende beweging is daarbij van belang. Variatie en 

balans in het eet- en drinkpatroon hebben alles te maken 

met de juiste portiegrootte van producten. Deze portie- 

groottes worden door Nestlé vastgesteld op basis van  

wereldwijde richtlijnen.

De hoeveelheid kilocalorieën per portie Nestlé chocolade 

is duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de verpakkingen, 

net als het percentage van de referentie-inname (RI). Op 

de achterkant staan de overige voedingsstoffen vermeld. 

Transparantie in voedingsinformatie zorgt voor meer be-

grip, waardoor de consument zelf verstandige keuzes kan 

maken. 

Het Nestlé Cocoa Plan

Nestlé zet zich met het Nestlé Cocoa Plan in voor het ver-

duurzamen van de cacaoteelt en het verbeteren van de 

leefomstandigheden voor de cacaoboeren en hun families 

in de breedste zin van het woord. Nestlé verstrekt aan de 

boeren hoogwaardige cacaoplanten, helpt de boeren door 

middel van training, verbetert de logistieke keten, draagt 

zorg voor scholing van kinderen en verbetert water- en  

medische voorzieningen. BROS, KITKAT, SMARTIES, 

LION, ALL STARS, AFTER EIGHT, QUALITY STREET en  

CHOCLAIT CHIPS worden al gemaakt volgens de richtlijnen 

van het Nestlé Cocoa Plan. Nestlé is als eerste voedings- 

middelenfabrikant een samenwerking gestart met de Fair 

Labor Association (FLA). De FLA onderzoekt proactief of 

er geen kinderen werken op de cacaoplantages die aan  

Nestlé fabrieken leveren. Nestlé is daarnaast partner van 

verschillende NGO’s, overheidsinstanties en bedrijven op 

het gebied van onder andere hygiëne, training en certifice-

ring van duurzaamheid. 

Nestlé heeft een uitgebreid assortiment chocoladeproducten. Een deel van de producten bevat minder 
dan 110kcal per portie en valt daarmee in de middenweg categorie van het Voedingscentrum, ten aanzien 
van extra’s op basis van hoeveelheid calorieën. Voorbeelden hiervan zijn ROLO mini, LION mini, KITKAT 
mini, KITKAT Chunky Mini en NUTS mini. BROS mini en SMARTIES mini vallen met minder dan 75kcal 
in de voorkeur categorie.

Nestlé Chocolade
Kijk voor meer informatie op 
www.nestle-chocolade.nl

Kijk voor de meest recente productsamenstelling op www.nestle-chocolade.nl



Product
BROS Melk & Butterscotch
95 g, melkchocolade met stukjes karamel

Productkenmerken
Door haar unieke bubbels is BROS lichter (in gewicht) vergeleken met andere 

chocolade merken. Een BROS tablet is goed te portioneren door de handige 

breeklijnen. Eén portie BROS Melk & Butterscotch bestaat uit vier stukjes (21,1g). 

Eén verpakking BROS Melk & Butterscotch bevat vier porties.

Voedingswaarde Per 100 g Per portie (21,1 g) %RI*

Energie (kJ) 2290 kJ 483 kJ

Energie (kcal) 549 kJ 116 kcal 6%

Vet 33,2 g 7,0 g 10%

waarvan verzadigde vetzuren 19,3 g 4,1 g 21%

Koolhydraten 53,6 g 11,3 g 4%

waarvan suikers 38,9 g 8,2 g 9%

Vezels 1,9 g 0,4 g

Eiwit 8,0 g 1,7 g 3%

Zout 0,23 g 0,05 g <1%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, karamel stukjes / butterscotch 4,9% (suiker, boter (0,5%), 

lactose, magere melkpoeder, zout, natuurlijk aroma, emulgator (sojalecithine)), magere melkpoeder, watervrij 

melkvet, emulgator (zonnebloemecithine), natuurlijke aroma’s. Mogelijk sporen van pinda’s, noten.

Andere producten binnen deze range
BROS Melk

BROS Puur

BROS Melk & Wit

BROS Melk & Karamel

Kijk voor meer informatie op www.nestle-chocolade.nl

Nestlé Chocolade
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Product
KITKAT 4 finger
45 g, krokante wafel omhuld met 
melkchocolade (67,7%)

Productkenmerken
KITKAT is een krokante wafel omhuld met melkchocolade. 

Deze combinatie maakt het product lekker knapperig. Een KITKAT is eenvoudig in kleinere porties te verdelen. 

Voedingswaarde Per 100 g Per portie (45 g) %RI*

Energie (kJ) 2179 kJ 981 kJ

Energie (kcal) 521 kcal 234 kcal 12%

Vet 27,7 g 12,5 g 18%

waarvan verzadigde vetzuren 15,5 g 7,0 g 35%

Koolhydraten 60,0 g 27,0 g 10%

waarvan suikers 49,2 g 22,1 g 25%

Vezels 1,9 g 0,9 g

Eiwit 6,8 g 3,1 g 6%

Zout 0,22 g 0,10 g 2%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Suiker, tarwemeel, cacaoboter, magere melkpoeder, plantaardig vet (palm), cacaomassa, watervrij melkvet,  

weipoeder, mager cacao, emulgator (zonnebloemlecithine), aroma’s, zout, rijsmiddel (natriumbi carbonaten).

Andere producten binnen deze range
KITKAT Mini

KITKAT Singles

KITKAT Chunky

KITKAT Chunky White

KITKAT Chunky Double Caramel

Kijk voor meer informatie op www.nestle-chocolade.nl 

Eten met aandacht



Product
LION 2-pack
2 x 30 g = 60 g, gevulde wafel met karamel (34,2%), en 
tarwegranen (9%), omhuld met melkchocolade (38,7%) 

Productkenmerken
LION staat bekend om de stevige bite van krokante granen, karamel en chocolade.

Eén verpakking LION 2-pack bevat 2 porties van 30 gram. 

Voedingswaarde Per 100 g  Per portie (30 g) %RI*

Energie (kJ) 2023 kJ 607 kJ

Energie (kcal) 483 kcal 145 kcal 7%

Vet 22,1 g 6,6 g 9%

waarvan verzadigde vetzuren 11,8 g 3,5 g 18%

Koolhydraten 64,7 g 19,4 g 7%

waarvan suikers 43,8 g 13,1 g 15%

Vezels 1,5 g 0,5 g

Eiwit 5,5 g 1,7 g 3%

Zout 0,46 g 0,14 g 2%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Glucose-fructosestroop, suiker, tarwemeel, gecondenseerde gesuikerde melk (melk, suiker), cacaoboter,  

palmolie, volle melkpoeder, cacaomassa, weipoeder, maltodextrine, magere melkpoeder, tarwezetmeel, 

emulgator (zonnebloemecithine), zout, rijsmiddel (natriumcarbonaat), gekaramelliseerde suiker, natuurlijk  

vanillearoma, verdikkingsmiddel (carragenen). Mogelijk sporen van pinda’s, noten, soja.

Andere producten binnen deze range
LION Single

LION Peanut 2 pack

LION Pop choc

LION Mini

Kijk voor meer informatie op www.nestle-chocolade.nl

Nestlé Chocolade
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Eten met aandacht

Product
Nestlé ALL STARS
434 g, assortiment mini’s

Productkenmerken
Een zak Nestlé ALL STARS bevat 6 verschillende mini’s, zodat ieders favoriet erbij zit. De mini’s zijn: BROS,  

SMARTIES, ROLO, LION, KITKAT en NUTS. Eén verpakking bevat 28 porties. De mini’s van ROLO, LION, KITKAT en 

NUTS bevatten minder dan 110kcal per portie en vallen daarmee in de middenweg categorie van het Voedingscentrum, 

ten aanzien van extra’s op basis van hoeveelheid calorieën. Daarnaast vallen BROS mini en SMARTIES mini met 

minder dan 75kcal in de voorkeur categorie.

Ingrediëntenlijst
Suiker, cacaoboter, glucosestroop, cacaomassa, meel (tarwe, rijst), magere melkpoeder, volle melkpoeder,  

glucose-fructosestroop, plantaardige olie en vet (palm, palmpit), gecondenseerde magere melk met suiker (melk, 

suiker), weipoeder, geroosterde hele hazelnoten, watervrij melkvet, invertsuikerstroop, emulgatoren (zonnebloem-

lecithine), maltodextrine, magere cacaopoeder, stabilisatoren (carrageen), rijstzetmeel, tarwezetmeel, lactose, 

zout, rijsmiddelen (natrium- en magnesiumcarbonaten), aroma’s, ei-eiwit, fruit- en plantenconcentraten (saffloer,  

radijs, zwarte wortel, citroen, hibiscus), spirulinaconcentraat, glansmiddelen (carnabauwas, bijenwas), verdikkings-

middel (carrageen). BROS: Bevat melk. Sporen van pinda’s, noten, soja. SMARTIES: Bevat melk, gluten.  

ROLO: Bevat melk. Sporen van gluten. LION: Bevat melk, gluten. Sporen van pinda’s, noten, soja. KITKAT: Bevat 

melk, gluten. NUTS: Bevat noten, melk, ei. Sporen van pinda’s, andere noten, soja.

Kijk voor meer informatie op www.nestle-chocolade.nl

       BROS     SMARTIES     ROLO     LION     KIT KAT     NUTS

 Voedingswaarde   Per 100 g  Per stuk (9 g)  Per 100 g   Per stuk (14,4 g)  Per 100 g   Per stuk (15,9 g)  Per 100 g  Per stuk (18 g)  Per 100 g   Per stuk (16,7 g)  Per 100 g   Per stuk (20,5 g)

 Energie (kJ)    2309 kJ  208 kJ   1976 kJ  285 kJ   2058 kJ  325 kJ   1993 kJ  357 kJ   2177 kJ  364 kJ   2059 kJ  423 kJ

  Energie (kcal)   554 kcal  50 kcal   471 kcal  68 kcal   491 kcal  78 kcal   475 kcal  85 kcal   520 kcal  87 kcal   492 kcal  101 kcal 

 Vet     34,4 g  3,1 g   19,6 g  2,8 g   22,8 g  3,6 g   20,8 g  3,7 g   27,7 g  4,6 g   24,7 g  5,1 g

 waarvan verza-

 digde vetzuren   20,0 g  1,8 g   11,2 g  1,6 g   13,0 g  2,1 g   11,0 g  2,0 g   15,5 g  2,6 g   10,3 g  2,1 g

 Koolhydraten   51,8 g  4,7 g   68,1 g  9,8 g   64,9 g  10,3 g   65,6 g  11,8 g   60,0 g  10,0 g   62,2 g  12,7 g

 waarvan suikers   50,4 g  4,5 g   64,1 g  9,2 g   58,3 g  9,3 g   42,3 g  7,6 g   49,2 g  8,2 g   55,8 g  11,4 g

 Vezels    2,0 g  0,2 g   1,0 g  0,1 g   1,5 g  0,2 g   1,6 g  0,3 g   1,9 g  0,3 g   1,2 g  0,2 g

 Eiwit     8,3 g  0,7 g   5,0 g  0,7 g   5,6 g  0,9 g   5,6 g  1,0 g   6,8 g  1,1 g   4,6 g  1,0 g

 Zout     0,25 g  0,02 g   0,15 g  0,02 g   0,4 g  0,06 g   0,53 g  0,09 g   0,22 g  0,04 g   0,18 g  0,04 g

 



       BROS     SMARTIES     ROLO     LION     KIT KAT     NUTS

 Voedingswaarde   Per 100 g  Per stuk (9 g)  Per 100 g   Per stuk (14,4 g)  Per 100 g   Per stuk (15,9 g)  Per 100 g  Per stuk (18 g)  Per 100 g   Per stuk (16,7 g)  Per 100 g   Per stuk (20,5 g)

 Energie (kJ)    2309 kJ  208 kJ   1976 kJ  285 kJ   2058 kJ  325 kJ   1993 kJ  357 kJ   2177 kJ  364 kJ   2059 kJ  423 kJ

  Energie (kcal)   554 kcal  50 kcal   471 kcal  68 kcal   491 kcal  78 kcal   475 kcal  85 kcal   520 kcal  87 kcal   492 kcal  101 kcal 

 Vet     34,4 g  3,1 g   19,6 g  2,8 g   22,8 g  3,6 g   20,8 g  3,7 g   27,7 g  4,6 g   24,7 g  5,1 g

 waarvan verza-

 digde vetzuren   20,0 g  1,8 g   11,2 g  1,6 g   13,0 g  2,1 g   11,0 g  2,0 g   15,5 g  2,6 g   10,3 g  2,1 g

 Koolhydraten   51,8 g  4,7 g   68,1 g  9,8 g   64,9 g  10,3 g   65,6 g  11,8 g   60,0 g  10,0 g   62,2 g  12,7 g

 waarvan suikers   50,4 g  4,5 g   64,1 g  9,2 g   58,3 g  9,3 g   42,3 g  7,6 g   49,2 g  8,2 g   55,8 g  11,4 g

 Vezels    2,0 g  0,2 g   1,0 g  0,1 g   1,5 g  0,2 g   1,6 g  0,3 g   1,9 g  0,3 g   1,2 g  0,2 g

 Eiwit     8,3 g  0,7 g   5,0 g  0,7 g   5,6 g  0,9 g   5,6 g  1,0 g   6,8 g  1,1 g   4,6 g  1,0 g

 Zout     0,25 g  0,02 g   0,15 g  0,02 g   0,4 g  0,06 g   0,53 g  0,09 g   0,22 g  0,04 g   0,18 g  0,04 g

Nestlé Chocolade

Andere producten binnen deze range
SMARTIES Mini

LION Mini

KITKAT Mini

KITKAT Chunky Mini

NUTS Mini

BROS Mini

BROS Mini Puur
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Product
SMARTIES Mini
15 x 14,4 g = 216 g, melkchocolade (65%) dragees 
in een krokant laagje

Productkenmerken
SMARTIES bevatten geen kunstmatige kleurstoffen, voor de 

kleuren zijn namelijk fruit- en plantenconcentraten gebruikt. 

Eén doosje SMARTIES is één portie van 14,4 gram. Een zak SMARTIES mini bevat 15 doosjes. 

De calorieën in een doosje SMARTIES verbrandt een kind van 7 jaar door 28 minuten buiten te spelen.

Voedingswaarde Per 100 g Per portie (14,4 g) %RI*

Energie (kJ) 1976 kJ 285 kJ

Energie (kcal) 471 kcal 68 kcal 3%

Vet 19,6 g 2,8 g 4%

waarvan verzadigde vetzuren 11,2 g 1,6 g 8%

Koolhydraten 68,1 g 9,8 g 4%

waarvan suikers 64,1 g 9,2 g 10%

Vezels 1,0 g 0,2 g

Eiwit 5,0 g 0,7 g 1%

Zout 0,15 g 0,02 g 0%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, cacaomassa, weifiltraatpoeder, tarwemeel, watervrij melkvet,  

zetmeel, emulgator (zonnebloemlecithine), fruit- en plantenconcentraten (saffloer, radijs, zwarte wortel,  

citroen, hibiscus), spirulinaconcentraat, glansmiddelen (carnaubawas, bijenwas), natuurlijk vanillearoma,  

invertsuikerstroop.

Andere producten binnen deze range
SMARTIES Koker 

SMARTIES Family Pack 

SMARTIES Sharing Block

SMARTIES Can

Op www.smarties.nl vind je niet alleen meer informatie over het product, maar ook tips voor leuke spelletjes 

en verantwoord snoepen. 

Eten met aandacht



Nestlé verkoopt in Nederland voeding voor baby’s en peuters. Nestlé heeft een breed assortiment
flesvoeding, ontbijtpap, kant-en-klare pap, fruit- en zuivelhapjes, sapjes en tussendoortjes.

Nestlé Baby- en Kindervoeding
Kijk voor meer informatie op 
www.nestlebabyvoeding.nl

Begin gezond, blijf gezond

Uit onderzoek weten we dat de voedingsstoffen die een 

kind gedurende de eerste 1000 dagen vanaf de bevruchting 

binnen krijgt, grote invloed hebben op de gezondheid in het 

verdere leven. Het programma ‘Begin gezond, Blijf gezond’ 

van Nestlé informeert ouders over het belang van goede

voeding in deze periode. Het programma bevat per groei-

fase praktische adviezen en informatie over goede voeding 

en verzorging. Ouders kunnen hun vragen stellen via de 

website www.nestlebabyvoeding.nl, via Facebook of via de 

telefoon bij de Consumentenservice (0800-0230131).

Borstvoeding 

Het doel van het programma is om kinderen gezond te la-

ten opgroeien. Onderdeel van de campagne is het promo-

ten van borstvoeding. Borstvoeding geven, in ieder geval 

gedurende de eerste zes maanden, is namelijk de eerste 

stap naar een gezond leven. Henri Nestlé onderschreef het

belang van borstvoeding al vlak na de oprichting van het be-

drijf in 1867. Sindsdien is de babyvoeding van Nestlé steeds 

verder ontwikkeld en zijn er nieuwe producten bijgekomen, 

voor elke ontwikkelingsfase van de baby.

Wetenschappelijk onderzoek  

Met behulp van wetenschappelijk onderzoek werkt  

Nestlé continu aan de verbetering van haar producten, die 

wereldwijd worden verkocht. Zo heeft Nestlé veel onder-

zoek gedaan naar de werking van probiotica. Sinds 2007  

bevatten de ontbijtpappen van NESTLÉ PyjamaPapje® en de  

flesvoeding van Nestlé dan ook probiotica.

Eiwitsamenstelling  

De laatste jaren wordt er ook veel onderzoek gedaan naar 

de kwaliteit en kwantiteit van de eiwitten in flesvoeding. 

Nestlé maakt gebruik van een uniek proces waarbij het ei-

witmengsel Opti PRO wordt gecreëerd. Door de hoge ei-

witkwaliteit hiervan hoeft er minder eiwit toegevoegd te 

worden, waardoor het eiwitgehalte laag blijft. 

Verantwoord ondernemen

In 2011 is Nestlé als eerste zuigelingenvoedingfabrikant 

opgenomen in de FTSE4Good Index (verantwoord inves-

teren). Dit omvat strikte criteria rondom de marketing van 

alternatieven voor borstvoeding.

Kijk op www.nestlebabyvoeding.nl of stuur een mail naar:

babyvoeding@nl.nestle.com

Belangrijke informatie voor (para)medici: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)* 
heeft aanbevolen om zwangere vrouwen en moeders van zuigelingen te informeren over 
de voordelen en superioriteit van borstvoeding. In het bijzonder dat borstvoeding de bes-
te voeding is, de beste bescherming tegen ziektes biedt en het voordeligst is. Moeders 
moeten ook voorlichting krijgen omtrent de manier waarop zij het geven van borstvoeding 
kunnen voortzetten en over het belang van de kwaliteit van hun eigen voeding. Gedeelte-
lijk geven van fl esvoeding of andere voedingsmiddelen wordt afgeraden omdat het een 
negatieve invloed op borstvoeding kan hebben. Bovendien moeten moeders gewaar-
schuwd worden dat moeders niet terug kunnen komen op hun beslissing om geen borst-
voeding meer te geven en dat moedermelk de meest economische voeding is. Wanneer 
toch wordt besloten om flesvoeding te geven is het belangrijk om de juiste instructies 
mee te geven omtrent het gebruik van deze voeding en erop te wijzen dat ongekookt  
water, niet gesteriliseerde zuigflessen of een onjuiste bereiding de baby ziek kunnen maken.  
* Internationale code voor marketing van zuigelingenvoeding, zoals aangenomen tijdens de 
bijeenkomst van de wereldgezondheidsraad in resolutie WHA 34.22 mei 1981. DIEM082014 

Kijk voor de meest recente productsamenstelling op www.nestlebabyvoeding.nl

Nestlé Baby- en Kindervoeding
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NESTLÉ Yogolino Peer is een verantwoord, romig  

zuivelhapje voor kinderen vanaf 6 maanden. Het  

toetje is handig mee te nemen en kan (ongeopend) 

ongekoeld bewaard worden. 

Productkenmerken
NESTLÉ Yogolino® wordt bereid uit melk en fruit.  

Het bevat meer dan 30% van de aan bevolen dagelijk-

se hoeveelheid calcium, magnesium en zink en geen 

toegevoegde conserveermiddelen, geur-, kleur- en 

smaakstoffen*.

* Conform wetgeving

Gebruik
NESTLÉ Yogolino® kan zowel op kamertemperatuur 

als koud geserveerd worden. De cups kunnen ongeo-

pend op kamertemperatuur worden bewaard, handig 

voor onderweg.

Ingrediëntenlijst
Volle melk 82%, suiker, maltodextrine, perenpuree 

3,5%, gemodificeerd zetmeel, room (40% vet) (melk), 

melkeiwit, melkmineralen, mineralen (magnesium-

chlo  ride, zinksulfaat), verdikkingsmiddel (pectine),  

voedings zuur (melkzuur), natuurlijk aroma, yoghurtcul-

tuur (bevat melk).

Andere producten binnen deze range
NESTLÉ Yogolino Aardbei

NESTLÉ Yogolino Banaan 

NESTLÉ Yogolino Knijpzakje Appel-Aardbei

NESTLÉ Yogolino Knijpzakje Banaan

NESTLÉ Kwarkolino Perzik

  Per portie 

Voedingswaarde 100 g

Energie (kJ) 453 kJ

Energie (kcal) 108 kcal

Vetten 3,4 g

waarvan verzadigd 2,2 g

Koolhydraten 16,0 g

waarvan suikers 10,0 g

Vezels <0,5 g

Eiwitten 3,0 g

Zout 0,09 g

Calcium 150 mg*

Magnesium 30 mg*

Zink 1,5 mg*

*  38% van de dagelijkse referentie inname (DRI), voorheen de Aanbevolen Dagelijkse 

 Hoeveelheid

Product
NESTLÉ Yogolino® Peer
4x100 g, lekker als toetjes of tussendoortje

Eten met aandacht

Informatie alleen bestemd voor (para)medici Kijk voor meer informatie op www.nestlebabyvoeding.nl



     Per 100 ml
     volle
Voedingswaarde Per 100 ml koemelk**

Energie (kJ) 293 kJ 265 kJ

Energie (kcal) 70 kcal 64 kcal

Vetten 3,1 g 3,5 g

waarvan verzadigd vet 0,83 g 2,3 g

Koolhydraten 8,5 g 4,6 g

waarvan suikers 5,2 g 

Voedingsvezels 0 g 

Eiwitten 1,9 g 3,4 g

Zout 0,07 g 0,1 g

Kalium 98,5 mg (10%)*

Chloride 64,3 mg (13%)*

Calcium 104 mg (19%)*

Fosfor 58,1 mg (11%)*

Magnesium 6,2 mg (7,8%)*

Selenium 2,1 µg (10%)*

IJzer 1,3 mg (16%)* 0 mg

Jodium 21 µg (26%)*

Zink 2,1 mg (15%)*

Vitamine A 104,3 µg (26%)*

Vitamine D 2,1 µg (30%)* 0 µg

Vitamine E 1,26 mg (25%)*

Vitamine K 5,24 µg (44%)*

Vitamine C 8,5 mg (19%)*

Thiamine (vitamine B1) 0,15 mg (29%)*

Riboflavine (vitamine B2) 0,17 mg (24%)*

Niacine 2,9 mg (42%)*

Vitamine B6 0,21 mg (30%)*

Foliumzuur 27,2 µg (22%)*

Pantotheenzuur 0,87 mg (29%)*

Vitamine B12 0,21 µg (26%)*

Biotine 4,2 µg (42%)*

a-linoleenzuur 90 mg 21 mg

*% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)

** NEVO-online versie 2013/4.0

Product
NESTLÉ Dreumesmelk 1+
1 L, groeimelk

Nestlé Baby- en Kindervoeding

NESTLÉ Dreumesmelk 1+ is groeimelk die speciaal is 

afgestemd op de behoeften van kinderen vanaf 1 jaar 

en bevat minder eiwit en verzadigd vet dan koemelk. 

 

Productkenmerken
NESTLÉ Dreumesmelk bevat ijzer en 13 vitaminen 

(waaronder vitamine D). NESTLÉ Dreumesmelk bevat 

in vergelijking met volle koemelk: 44% minder eiwit, 

63% minder verzadigd vet en 30% minder zout. 

Lekker door de zachte vanillesmaak.

Gebruik
De aanbevolen dage lijkse hoeveelheid vanaf 1 jaar is 

300-500ml NESTLÉ Dreumesmelk 1+ per dag als  

aanvulling op de dagelijkse voeding. De verpakking 

heeft een handige en hygiënische schroefdop. Kan  

zowel warm als koud gebruikt worden.

Ingrediëntenlijst
Magere melk, water, maltodextrine, plantaardige oliën 

(palm, raapzaad (laag erucazuur), zonnebloem), suiker, 

lactose, minerale zouten (calciumcitraat, zinksulfaat,  

ijzersulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), emulgator: 

sojalecithine, vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, 

A, B6, B1, B2, foliumzuur, biotine, K1, D3, B12), aroma: 

vanilline.

Andere producten binnen deze range
NESTLÉ Dreumesmelk 2+

Informatie alleen bestemd voor (para)medici Kijk voor meer informatie op www.nestlebabyvoeding.nl



22

NESTLÉ Supersapje Appel-Wortel is een verantwoord 

en lekker groente- en fruitdrankje speciaal afgestemd 

op de behoefte van kindjes vanaf 6 maanden. 

Productkenmerken
NESTLÉ SuperSapje is rijk aan vitamine C voor een 

normaal functionerend immuunsysteem. Belangrijk: 

let op een gevarieerde voeding en een gezonde  

levensstijl. Gedeeltelijk gemaakt van sap- en puree- 

concentraten.

Gebruik
Voor kindjes in de leeftijdscategorie 6-12 maanden 

is de maximale hoeveelheid per dag 60 tot 120 ml.  

Vanaf 12 maanden kan 175 ml per dag worden  

gegeven. SuperSapje is ongeopend op kamertem-

peratuur te bewaren en kan na opening maximaal  

48 uur in de koelkast bewaard worden.

Ingrediëntenlijst
Appelsap uit concentraat (63,1%), wortelen (20%), 

appel (11,5%), water en vitamine C.

Andere producten binnen deze range
NESTLÉ SuperSapje Banaan-Wortel

Eten met aandacht

Informatie alleen bestemd voor (para)medici Kijk voor meer informatie op www.nestlebabyvoeding.nl

Product
NESTLÉ SuperSapje Appel-Wortel
175ml, groente en fruit drankje

   

Voedingswaarde Per 100 ml

Energie (kJ) 168 kJ

Energie (kcal) 40 kcal

Vetten 0,2 g

waarvan verzadigd 0,02 g

Koolhydraten 8,7 g

waarvan suikers 8,0 g

Vezels 1,0 g

Eiwitten 0,3 g

Zout 0,03 g

Vitamine C 25 mg*

* 100% van de dagelijkse referentie inname (DRI), voorheen de Aanbevolen 
 Dagelijkse Hoeveelheid



Nestlé Baby- en Kindervoeding

   
Voedingswaarde  Per 100 ml

Energie (kJ) 381 kJ

Energie (kcal) 91 kcal

Vetten 3,0 g

waarvan verzadigd vet 1,25 g

Koolhydraten 13,6 g

waarvan suikers 6,7 g

Voedingsvezels 0,12 g

Eiwitten 2,3 g

Zout 0,074 g

Calcium 91 mg (23%)*

IJzer 1,5 mg (26%)*

Zink 1,1 mg (27%)*

Jodium 19 µg (27%)*

Vitamine A 109 µg (27%)* 

Vitamine D 2,0 µg (20%)*

Vitamine E 0,73 mg (15%)* 

Vitamine K 4,1 µg (34%)* 

Vitamine C 11,3 mg (45%)* 

Thiamine (vitamine B1) 0,14 mg (27%)* 

Riboflavine (vitamine B2) 0,15 mg (19%)* 

Niacine 2,4 mg (27%)* 

Pantotheenzuur 0,63 mg (21%)* 

Vitamine B6 0,18 mg (26%)* 

Biotine 3,1 µg (31%)* 

Foliumzuur 27 µg (27%)* 

Vitamine B12 0,13 µg (18%)* 

* Referentiewaarde voor etikettering

NESTLÉ PyjamaPapje® Vanille zorgt voor een heerlijk 

verzadigd gevoel voor het slapen gaan. Na een  

goede nachtrust, de basis voor goede groei, zorgt 

NESTLÉ PyjamaPapje als ochtendfles voor een  

energieke start van de dag.

Productkenmerken
NESTLÉ PyjamaPapje® Vanille is rijk aan calcium & 

ijzer. Bevat vitamine D voor de botontwikkeling.  

Bevat 13 vitaminen en ijzer, die helpen bij een goede 

opbouw van de weerstand.

Gebruik
NESTLÉ PyjamaPapje® Vanille is een kant-en-klaar 

flessenpapje. Een pakje van 250 ml vervangt precies 

één fles. Geschikt als ochtend- of avondfles. Kan  

zowel warm als koud gebruikt worden. 

Belangrijk
Borstvoeding is de meest geschikte voeding voor  

zuigelingen en dient zo lang mogelijk gegeven te  

worden.

Ingrediëntenlijst
Magere melk (54%), water, rijst (4,8%) (gedeeltelijk 

gehydrolyseerde bloem, gries), plantaardige oliën 

(palm, raapzaad (laag erucazuur), kokos, zonne-

bloem), suiker, maïszetmeel, lactose, glucosestroop, 

vanille-extract, calciumcarbonaat, vitaminen (A, D, E, 

K, B1, B2, B6, niacine, foliumzuur, pantotheenzuur, 

biotine, B12, C), aroma: vanilline, ijzerfumaraat, zink-

sulfaat, kaliumjodide.

Andere producten binnen deze range
NESTLÉ PyjamaPapje® Biscuit

NESTLÉ PyjamaPapje® Peer

NESTLÉ PyjamaPapje® Multifruit

NESTLÉ PyjamaPapje® 8 granen

NESTLÉ PyjamaPapje® Tarwebiscuit

NESTLÉ PyjamaPapje® Banaan

Informatie alleen bestemd voor (para)medici Kijk voor meer informatie op www.nestlebabyvoeding.nl

Product
NESTLÉ PyjamaPapje® Vanille
2 x 250 ml, kant-en-klaar flessenpapje met rijstebloem
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NESTLÉ Yogolino Knijpzakje Appel-Aardbei is een 

verant woord, romig zuivelhapje voor kinderen vanaf  

6 maanden. Het knijpzakje is handig mee te nemen 

en kan (ongeopend) ongekoeld bewaard worden. 

Productkenmerken
NESTLÉ Yogolino® knijpzakje wordt gemaakt van  

melk en fruit. Het bevat meer dan 30% van de aan-

be volen dagelijkse hoeveelheid calcium, magnesium  

en zink.   

Gebruik
NESTLÉ Yogolino® kan zowel op kamertemperatuur 

als koud geserveerd worden. De knijpzakjes kunnen 

ongeopend op kamertemperatuur worden bewaard, 

handig voor onderweg. 

Ingrediëntenlijst
Thermisch behandelde gefermenteerde melk 40% 

(volle melk, melkfermenten), appelpuree 36,7%,  

aardbeipuree 12%, suiker, tapiocazetmeel, weipoeder 

(melk), melkeiwit, geconcentreerd weifiltraat (melk), 

verdikkings middel (pectinen), minerale zouten (magne-

siumcitraat, zinksulfaat), zuurteregelaar (citroenzuur), 

natuurlijk aroma.

Andere producten binnen deze range
NESTLÉ Yogolino® Knijpzakje Banaan

NESTLÉ Yogolino® Aardbei

NESTLÉ Yogolino® Banaan

NESTLÉ Yogolino® Peer

   

Voedingswaarde Per 100 g

Energie (kJ) 335 kJ

Energie (kcal) 80 kcal

Vetten 1,7 g

waarvan verzadigd 1,0 g

Koolhydraten 13,1 g

waarvan suikers 10,3 g

Vezels 1,3 g

Eiwitten 2,5 g

Zout 0,075 g

Calcium 134 mg*

Zink 1,3 mg*

Magnesium 27 mg*

*  34% van de dagelijkse referentie inname (DRI), voorheen de Aanbevolen Dagelijkse 
 Hoeveelheid

Product
NESTLÉ Yogolino® Knijpzakje Appel-Aardbei
90 g, lekker als toetje of tussendoortje

Informatie alleen bestemd voor (para)medici Kijk voor meer informatie op www.nestlebabyvoeding.nl

Eten met aandacht



Naast NESPRESSO en NESCAFÉ professional producten zijn NESQUIK, Nestlé Hot Chocolate Mix  
en NESCAFÉ de dranken die Nestlé in Nederland verkoopt. NESQUIK is een mix om cacaodrank  
van te maken, NESCAFÉ bestaat uit verschillende koffiedranken. NESCAFÉ biedt een uitgebreid  
assortiment aan koffievariaties: van zwarte koffie tot verwenproducten. 

Nestlé Dranken
Kijk voor meer informatie op 
www.nescafe.nl en www.koffieengezondheid.nl

Nestlé Dranken

Vochtinname 

Koffie draagt bij aan de aanbevolen dagelijkse vochtinna-

me van 1,5 tot 2 liter per dag. Lange tijd is gedacht dat de 

cafeïne in koffie vochtafdrijvend zou werken. Dit is echter 

achterhaald. Onderzoek naar de 24-uurs urine en de vocht-

balans laat geen verschillen zien tussen de consumptie van 

cafeïnehoudende dranken of water. Daarom telt koffie mee 

voor de totale vochtinname. Voldoende vocht is noodza-

kelijk voor het behoud van normale fysieke en cognitieve 

functies (EFSA, 2011). 

Koffiegebruik in een gevarieerd eetpatroon

Het drinken van 3 tot 4 zwarte kopjes koffie per dag past 

in een verantwoord eetpatroon en een gezonde leefstijl. 

Naast de bijdrage aan vocht, levert een kopje koffie zonder 

melk en suiker maar een paar calorieën per kopje.

Mentale prestaties

Matige cafeïneconsumptie verhoogt de alertheid en con-

centratie. Dit effect treedt al op bij de hoeveelheid cafeïne 

in circa één standaard kop koffie (75 mg cafeïne) (EFSA, 

2011). 

Het NESCAFÉ plan

Nestlé zet zich met het NESCAFÉ plan in voor verant-

woorde landbouw, verantwoorde productie & logistiek en 

verantwoorde consumptie. Door samenwerking met onder 

andere Rainforest Alliance en Sustainable Agriculture  

Initiative werkt Nestlé aan duurzame landbouw en betere 

leef- en werkomstandigheden voor de koffieboeren om er 

voor te zorgen dat iedereen van koffie kan genieten, nu en 

in de toekomst. 

Kijk voor meer informatie op www.nescafeplan.nl

De initiatieven van Nestlé om de cacaoteelt te verduur- 

zamen staan in het hoofdstuk over chocolade.

Referentie 

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies 

(NDA) (2011).
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Product
NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Light  
8 x 13,2 g (105,6 g) + 8 x 7g (56 g) = 161,6 g, 
gemalen gebrande koffie en magere melkpoeder

Productkenmerken
De koffiecapsules zijn te gebruiken met een NESCAFÉ Dolce Gusto 

machine. In een handomdraai heb je je zelfgemaakte overheerlijke 

Cappuccino. Voor één kopje koffie gebruik je twee cups; namelijk één voor de melk en één voor de koffie  

NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Light bevat magere melkpoeder en is vrij van toegevoegde suikers. 

Voedingswaarde 100 ml 1 kopje à 240 ml %RI*

Energie (kJ) 88 kJ 211 kJ

Energie (kcal) 21 kcal 50 kcal 3%

Vet 0,1 g 0,2 g <1%

waarvan verzadigde vetzuren 0,0 g 0,1 g <1%

Koolhydraten 2,9 g 6,9 g 3%

waarvan suikers 2,9 g 6,9 g 8%

Vezels 0,1 g 0,3 g

Eiwit 2,0 g 4,8 g 10%

Zout 0,07 g 0,17 g 3%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Koffiecapsule: Gemalen gebrande koffie.

Melkcapsule: Magere melkpoeder, emulgator, (sojalecithine)

Andere producten binnen deze range       
NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino 

NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato

NESCAFÉ Dolce Gusto Caramel Latte Macchiato

NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macciato Unsweetened

NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Light

NESCAFÉ Dolce Gusto Vanilla Latte Macchiato

Kijk voor meer informatie op www.dolce-gusto.nl 



Product
NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza
16 x 7 g = 112 g, gemalen gebrande koffie

Productkenmerken
De koffiecapsules zijn te gebruiken met een NESCAFÉ Dolce Gusto machine. 

NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza is een espresso met een pittige 

smaak van gedroogde vruchten met een vleugje zoethout, jeneverbes en 

een pittige nasmaak.

Pure zwarte koffie bevat nauwelijks calorieën. Het drinken van koffie draagt bij aan de dagelijkse vochtinname.

Ingrediëntenlijst
Gemalen gebrande koffie. Arabica & Robusta. 

Ingrediëntenlijst
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso  

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Barista 

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Ristretto 

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso 

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Espresso Decaffeinato

Kijk voor meer informatie op www.dolce-gusto.nl

Nestlé Dranken
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Product
NESCAFÉ Cappuccino
10 x 12,5 g = 125 g, instantkoffie met magere melkpoeder

Productkenmerken
NESCAFÉ Cappuccino bevat 10 sachets voor 10 koppen. Ook verkrijgbaar in 

een handige doseerverpakking. NESCAFÉ Cappuccino is bereid op basis van 

magere melk. Door de vernieuwde receptuur heeft je cappuccino nu een extra 

volle melkschuimlaag.

 

Variatietip
Geef je koffie een twist door er een scheutje gembersiroop aan toe te voegen. Top hem af met wat kaneel-

poeder. 

Voedingswaarde per 100 g per portie (12,5 g) %RI*

Energie 1702 kJ 213 kJ

Energie 405 kcal 51 kcal 3%

Vet 12,9 g 1,6 g 2%

waarvan verzadigde vetzuren 11,7 g 1,5 g 7%

Koolhydraten 56,2 g 7,0 g 3%

waarvan suikers 30,9 g 3,9 g 4%

Vezels 4,8 g 0,6 g

Eiwit 13,5 g 1,7 g 3%

Zout 1,3 g 0,2 g 3%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Magere melkpoeder (32%), glucosestroop, instantkoffie (14%), plantaardige olie (kokos), lactose, zuurterege-

laar (E340), zout, stabilisatoren (E331, E452), aroma. 

Andere producten binnen deze range
NESCAFÉ Cappuccino Cafeïnevrij

NESCAFÉ Choco Cappuccino

NESCAFÉ Wiener Melange

Kijk voor meer informatie op www.nescafe.nl



Nestlé Dranken

Product
NESCAFÉ Latte Macchiato
8 x 18 g = 144 g, instantkoffie met magere melkpoeder en suiker

Productkenmerken
NESCAFÉ Latte Macchiato bevat 8 sachets voor 8 koppen. Ook verkrijgbaar in 

een handige doseerverpakking. NESCAFÉ Latte Macchiato is bereid op basis 

van magere melk. Door de vernieuwde receptuur heeft deze nu een extra volle 

melkschuimlaag. 

Variatietip
Door een mespuntje kardemom toe te voegen, maak je je latte extra bijzonder. Of strooi er een beetje kaneel-

poeder over, voor een twist. 

Voedingswaarde per 100 g per portie (18 g) %RI*

Energie 1773 kJ 319 kJ

Energie 421 kcal 76 kcal 4%

Vet 12,8 g 2,3 g 3%

waarvan verzadigde vetzuren 11,7 g 2,1 g 11%

Koolhydraten 63,4 g 11,4 g 4%

waarvan suikers 42,3 g 7,6 g 8%

Vezels 3,2 g 0,6 g

Eiwit 11,4 g 2,0 g 4%

Zout 0,9 g 0,2 g 3%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Magere melkpoeder (27,6%), glucosestroop, suiker (17,2%), plantaardige olie (kokos), instantkoffie (9,4%), 

lactose, zuurteregelaar (E340), stabilisatoren (E452, E331), aroma, zout.

Andere producten binnen deze range
NESCAFÉ Latte Hazelnut

NESCAFÉ Latte Amaretto

NESCAFÉ Latte Caramel

NESCAFÉ Latte Vanilla

NESCAFÉ Chai Tea Latte

Kijk voor meer informatie op www.nescafe.nl
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Product
NESCAFÉ Latte Hazelnut
8 x 17 g = 136 g, instantkoffie met magere melkpoeder, 
suiker en hazelnootsmaak

Productkenmerken
NESCAFÉ Latte Hazelnut bevat 8 sachets voor 8 koppen. NESCAFÉ Latte 

Hazelnut is bereid op basis van magere melk. Door de vernieuwde receptuur 

heeft deze nu een extra volle melkschuimlaag.

 

Variatietip
Door een mespuntje kardemom toe te voegen, geef je de latte een pittige twist.

Voedingswaarde per 100 g per portie (17 g) %RI*

Energie 1718 kJ 292 kJ

Energie 407 kcal 69 kcal 3%

Vet 9,1 g 1,5 g 2%

waarvan verzadigde vetzuren 8,3 g 1,4 g 7%

Koolhydraten 71.0 g 12,1 g 4%

waarvan suikers 54,7 g 9,3 g 10%

Vezels 3,1 g 0,5 g

Eiwit 8,7 g 1,5 g 3%

Zout 0,8 g 0,1 g 2%

* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).

Ingrediëntenlijst
Suiker (35,6%), magere melkpoeder (20,8%), glucosestroop, instantkoffie (9%), plantaardige olie (kokos), 

lactose, zuurteregelaar (E340), aroma, stabilisatoren (E331, E452), zout. 

Andere producten binnen deze range
NESCAFÉ Latte Amaretto

NESCAFÉ Latte Caramel

NESCAFÉ Latte Macchiato

NESCAFÉ Latte Vanilla

NESCAFÉ Chai Tea Latte

Kijk voor meer informatie op www.nescafe.nl
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