Consultkaart - Het etiket
Houdbaarheid
THT = Ten minste houdbaar tot: Op producten die langer houdbaar zijn, zoals
groenten in blik, kruiden en chocolade. Na deze datum zijn de producten niet bedorven,
maar kunnen ze iets minder goed smaken.
TGT = Te gebruiken tot: Op bederfelijke producten zoals vlees, vis en voorgesneden
groenten. Na deze datum kun je het product beter niet meer eten.

Bijzonderheden
Bijvoorbeeld
(wettelijk geregeld)
• Minder zout
• Minder vet
• Meer vezels

Kilocalorieën per portie
• Portiegrootte
• Hoeveel kilocalorieën
• Bijdrage van 1 portie aan totaal aantal
kilocalorieën per dag

1 Portie
• Hoe groot is 1 portie?

Inhoud
• Portiegrootte
• Gram, milliliter of liter
• Per verpakking het aantal porties

• Onderscheid in volwassen/kinderportie

Deze consultkaart is ontwikkeld op initiatief van:

www.nestle.nl/voedingengezondheid/etenmetaandacht
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Ingrediënten

Allergenen

• Lijst met de ingrediënten waar het product van is

• Mogelijke allergenen staan vetgedrukt in de

gemaakt.

ingrediëntenlijst. Het gaat om: granen met

• Ingrediënten staan in aflopende hoeveelheid.

gluten, sulfiet (in hoeveelheden van > 10 mg/

E-nummer:

kg), mosterd, vis, sesamzaad,

• Toevoeging voor bijvoorbeeld houdbaarheid, kleur, smaak.

pinda, noten, soja, melk,

• Alle E-nummers zijn op veiligheid getest door de

selderij, ei, lupine, week-

Europese Unie.

dieren en schaaldieren.

Bereidingswijze
• Instructies om het product
klaar te maken.

Voedingswaarde
In de voedingswaardetabel staan
de voedingsstoffen:
• Per 100 gram of per 100 ml
• Per portie
• Als bijdrage van 1 portie aan de
richtwaarden* voor een gezond dagmenu.
* De richtwaarde (referentie-inname) geeft aan hoeveel energie, voedingsstoffen,
vitamines en mineralen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft of wat
maximaal nog past binnen een gezond voedingspatroon. Bron: Voedingscentrum

Meer informatie
Extra informatie

• Gegevens van de producent
voor vragen.

Bijvoorbeeld
• Boodschappenlijst
• Tips voor volwaardige maaltijd
• Variatietips

Nestlé Nederland,
Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen

Eten met aandacht

