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Voedings- en gezondheidsclaims: 
knelpunt of opportuniteit? 

• ILVO  

• Technologie & Voeding 

• Food Pilot 

• Voedingsclaims 

• Gezondheidsclaims 

• Superfoods 

 
 



ILVO? 
- Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek 
Onderzoeks- en dienstverleningscentrum van de Vlaamse overheid voor 
landbouw, visserij en voeding 
 

8 sites: Melle  - Merelbeke  - Oostende 



ILVO Missie: 
Onafhankelijk Vlaams wetenschappelijk onderzoek & dienstverlening   
 
…  ter bevordering duurzame landbouw, visserij, agrovoedingsketen 
 

…  in Vlaanderen, België, Europa en de wereld 
 

…  op een proactieve, objectieve, integere wijze nieuwe en bestaande  
    trajecten van optimalisatie en verduurzaming onderzoeken  
 

…  mikken op de verbetering van producten/productiemethoden 
    op de bewaking van kwaliteit/veiligheid van eindproducten 
    op sterkere beleidsinstrumenten vr sectorontwikkeling/platteland 
 

…  dialoog met beleid, ketenspelers, maatschappij    …. voorbeeldfunctie    
 

  



• 320 wetenschappers 

• 620 personeelsleden 

• 200 ha proefvelden 

• > 15.000 m² serres 

• > 20.000 m² proefstallen 

• Pilootfabriek voor de voedingsindustrie 

• Tientallen labo’s (geaccrediteerd) 

ILVO vandaag – in cijfers 

Voor meer info: ilvo.vlaanderen.be 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/
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Voedselveiligheid 

Productkwaliteit en -
innovatie 

Agrotechniek 

Technologie en voeding 



Food Pilot 
Het loket voor de voedingsindustrie 

 
 



Food Pilot 
 

• = loket voor de 
voedingsindustrie, werkt op 
maat van de vraag, biedt een 
totaalpakket 
 

• helpt bij het op punt stellen 
van voedingsproducten en -
processen en bij trouble 
shooting 
 

• Aanbod van piloottesten, 
laboanalyses en advies 

 
• een pilot center ingebed in een 

onderzoeksinstelling ILVO 



Van idee tot product, of voor een welbepaalde stap 
in dit traject 



http://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Diensten/Dienstverlening_TV.pdf 



Semi-industrieel toestellenpark 
Alle sectoren: fruit, groenten, zuivel, vlees, sauzen, vis, snacks, bakkerij, … 

Technieken: verwarmen, drogen, vriezen, mengen, verkleinen, vormgeven, … 

www.FoodPilot.be 



Begrip claim is zeer breed 

– Elke boodschap/aanduiding 
– Die niet verplicht is op grond van EU of nationale 

wetgeving 
– Vorm-vrij (tekst/symbolen/illustraties) 
 

• Die stelt, impliceert of de indruk wekt dat een 
levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft  
 
– Soorten: 

• Voedingsclaims  
• Gezondheidsclaims 
• Medische claims 



Voedings- en gezondheidsclaims 



Aanleiding EU-verordening 

• Sinds functionele voedingsmiddelen in onze 
voeding:  
– Steeds meer beweringen of claims op de 

verpakkingen of in de reclame van deze 
voedingsmiddelen 

– Onderscheid tussen: 
• Voedingsclaims  

• Gezondheidsclaims 

• (Medische claims (voorkomen, behandelen of genezen 
van een ziekte) mogen niet op voedingsproducten!) 



• Een voedingsclaim zegt iets over de voedingskundige samenstelling 
van een product (bijvoorbeeld : bron van vezels, vetarm etc.).  

 

• Een gezondheidsclaim legt een link tussen de consumptie van een 
product en de gezondheid. 



• Harmonisatie op Europees niveau sinds 2007: 

• Reglementaire bepalingen over voedings- en 
gezondheidsclaims 

• Wetenschappelijke onderbouwing is 
noodzakelijk,  

 dat is de verantwoordelijkheid  

 van de levensmiddelenbedrijven  

 

Europese verordening 1924/2006 



• Doel: 

– Consumenten te beschermen 

• verplichte en vrijwillige informatie, geen misleiding, 
betere claims (duidelijk, accuraat en onderbouwd) 

– Interne EU-markt: goederenverkeer te 
vergemakkelijken 

• Vrij verkeer, rechtszekerheid, vrije mededinging, 
innovatieve bevordering en bescherming 

– Garantie op eerlijke concurrentie 

Europese verordening 1924/2006 



Europese verordening 1924/2006 

• Principes waaraan de claims moeten 
beantwoorden: 

– Niet onjuist, misleidend of dubbelzinnig zijn 

– Gebaseerd op erkende wetenschappelijke proeven 
(verantwoordelijkheid bij levensmiddelenbedrijven) 

– Geen overmatige consumptie van een levensmiddel 
aanmoedigen 

– Geen betrekking hebben op alcoholische dranken (> 1,2%) 

 



Europese verordening 1924/2006 

• Van toepassing op alle claims die in 
commerciële mededelingen worden vermeld  

– Etiket 

– Internet 

– Reclame 

 

 



Europese verordening 1924/2006 

• Met andere woorden:  

– De regels over claims gelden voor producten die in de 
winkel liggen.  

– Verder gelden ze voor voedingsmiddelen in restaurants, 
ziekenhuizen, scholen en andere instellingen.  

– Ook voedingssupplementen vallen onder deze regeling.  

 



• Een bewering die verwijst naar 
–  energetische waarde van het voedingsmiddel 
Of 
–  nutriënten of andere stoffen die het bevat 
 

• Voorbeelden 
– Rijk aan ijzer 
– Rijk aan calcium 
– Bron van vitamine C 
– Bron van vezels 
– Zoutloos 

 

 

Definitie voedingsclaim 



Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

• Enkel de voedingsclaims opgenomen in de bijlage 
van EU verordening Nr. 1924/2006 mogen worden 
gebruikt, laatst aangepast in EU verordening Nr. 
1047/2012  

• Op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden 
worden nageleefd 

• Voedingsclaims moeten niet door EU beoordeeld 
worden  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Laag in energie/Energie 
gereduceerd/Energie-vrij 
– ‘Lage energetische waarde’ alleen 

toegestaan als de energetische waarde 
van het product maximaal 40 kcal/100 
gram of 20 kcal/100 ml is  

– ‘Verlaagde energetische waarde’ als de 
energetische waarde met 30% is 
verlaagd.  

– ‘Energie-vrij’ als een product maximaal 4 
kcal/100 ml bevat, mag de fabrikant de 
claim op de verpakking zetten 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Light/Lite 
– ‘Light’ als de energetische waarde van het product met 

minimaal 30% verlaagd is. Daarnaast moet vermeld 
worden op welke manier de energetische waarde 
verlaagd is (veelal vet of suiker) 

• Natuurlijk 

– ‘Van Nature/Natuurlijk’: mag gebruikt worden als het 
product van nature aan sommige voedingsclaims voldoet 
vb. ‘melk is van nature rijk aan calcium’ 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Suikerarm/suikervrij/zonder toegevoegde suikers 
– ‘Suikerarm’ is toegestaan als het product maximaal 5 gram 

suiker/100 gram of 2,5 gram suiker/100 ml bevat. Bij 
‘suikervrij’ is dit 0,5 gram.  

– ‘Suikervrij’ is een verraderlijke claim. Veel producten zijn 
namelijk suikervrij, maar bevatten wel koolhydraten.  

– ‘Zonder toegevoegde suikers’ staan. Deze claim is 
toegestaan als er inderdaad geen suikers zijn toegevoegd 
aan het product. ‘Dit product bevat van nature aanwezige 
suikers’, deze vermelding is verplicht als het product van 
nature suikers bevat uit bijvoorbeeld vruchtensap. 

 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Bron van vezels/vezelrijk 
– ‘Bron van vezels’ als een product 3 gram vezels/100 gram of 1,5 

g/100 kcal bevat 

– ‘Vezelrijk’ als een product 6 gram/100 gram of 3 gram/100 kcal 
vezels bevat.  

 

• Bron van eiwit / eiwitrijk 

– ‘Bron van eiwitten’ als minimaal 12% van de energie verkregen 
wordt uit eiwitten 

– ‘Eiwitrijk’ is dit minimaal 20%.  

(Eiwitten bevatten 4 kcal/gr) 

 

 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Vetarm/vetvrij/laag verzadigd vet/vrij van 
verzadigd vet 
– ‘Vetarm’ als een product maximaal 3 gram vet/100 gram 

vaste stof of 1,5 gram vet/100 ml bevat 
– ‘Vetvrij’ als het product maximaal 0,5 gram vet per 100 ml 

of 100 gram bevat 
– Daarnaast de claims voor de verzadigde (slechte) vetten  

‘Arm aan verzadigde vetten’ als het product niet meer dan 
1,5 gram/100 gram of 0,75 gram/100 ml bevat. Daarnaast 
mag het product maximaal 10% energie bevatten uit 
verzadigde vetzuren 

– ‘Vrij van verzadigde vetten’ als er maximaal 0,1 gram 
verzadigd vet/100 gram of per ml  in het product zitten 

 
 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


– ‘Bron van omega-3-vetzuren’ als het gehalte per 100g min 
0,3 gr alfalinoleenzuur (ALA) of min 40 mg 
eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) 
bevat 

– ‘Rijk aan omega-3-vetzuren’ als het product per 100 gr en 
per 100 kcal min 0,6 gr ALA of min 80 mg  EPA en DHA 

– ‘Rijk aan enkelvoudige onverzadigde vetten’:  min 45% van 
de aanwezige vetzuren is enkelvoudig onverzadigd en 
leveren 20% van de energie van het product  

 

 

 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


– ‘Rijk aan meervoudige onverzadigde vetten’: min 45% van 
de aanwezige vetzuren is meervoudig onverzadigd en 
leveren 20% van de energie van het product  

– ‘Rijk aan onverzadigde vetten’: meer dan 70% van de 
aanwezige vetzuren komen van onverzadigde vetten en 
leveren meer dan 20% van de energie van het product  

 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Natrium/zout claims: 

– Natriumarm/zoutarm: max 0,12 gr Na of de omgerekende 
hoeveelheid zout per 100 gr of 100 ml 

– Zeer laag Natriumgehalte/zoutgehalte: max 0,04 gr Na of 
de omgerekende hoeveelheid zout per 100 gr of 100 ml 

– Natriumvrij/zoutloos: max 0,005 gr Na of de omgerekende 
hoeveelheid zout per 100 gr of 100 ml 

– Geen Natrium/zout toegevoegd: aan het product is geen 
natrium of zout toegevoegd en bevat max 0,12 gr Na of de 
omgerekende hoeveelheid zout per 100 gr of 100 ml 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Bron van / rijk aan / bevat  

– ‘Bron van (Naam van Vitamine en/of naam van mineraal)’: 
het product bevat de min. hoeveelheid zoals door de EU 
regelgeving vastgelegd (Richtlijn 90/496/EEG) 

– ‘Rijk aan (naam van vitamine en/of naam van mineralen)’: 
het product bevat tweemaal de min. hoeveelheid zoals 
door de EU regelgeving vastgelegd 

 

 

 

 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


• Bron van / rijk aan / bevat  
– ‘Bevat (naam van nutriënt)’: het product bevat de min. 

hoeveelheid zoals door de EU regelgeving vastgelegd 
– ‘Verlaagd gehalte aan (naam van nutriënt)’: het product 

bevat min. 30% minder van het nutriënt als dat van een 
vergelijkbaar product 

– ‘Verhoogd gehalte aan (naam van nutriënt)’:het product 
bevat min. een aanzienlijke hoeveelheid zoals door de EU 
regelgeving vastgelegd maar min. 30% hoger dan van een 
vergelijkbaar product 
 
 

Positieve lijst met voorwaarden voor de 
voedingsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/  

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


Definitie gezondheidsclaim 

• Een bewering die een verband legt tussen een 
voedingsproduct en de gezondheid 

– Vb. calcium is goed voor de botten 

• Beweren dat een voedingsmiddel voordelig is voor 
de gezondheid.  

– Vb. ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding’. 

• Deze claims zijn lastiger te bewijzen dan 
voedingsclaims.  

• Voor het aantonen van een effect op  

de gezondheid is nl. onderzoek nodig.  

 



Types gezondheidsclaims 
1. Generieke claims (Art. 13) 

– In relatie tot groei, ontwikkeling en lichaamsfuncties 

– Verwijzen naar psychologisch en gedragsfuncties 

– Gewichtscontrole 

– Enkele voorbeelden van generieke claims 

‘calcium is goed voor de kalkhuishouding’,  

‘vitamine C ondersteunt de afweer van je lichaam’  

‘voedingsvezel uit tarwezemelen bevordert je 
darmwerking’ 

 



Types gezondheidsclaims 
2. Risico beperkende claims (Art. 14(1)(a):  

– reduceren van een risico factor bij de ontwikkeling van 
een ziekte  

– “van plantenstanolesters is aangetoond dat deze 
bloedcholesterol verlagen. Bloedcholesterol is een 
risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire 
hartziekte." 



Types gezondheidsclaims 
3. Kinderclaims (Art. 14(1)(b)) 

– die verwijzen naar de ontwikkeling en gezondheid van 
kinderen  

– “Vitamine D is noodzakelijk voor de normale groei en 
ontwikkeling van botten bij kinderen" 



Enkele toegestane gezondheidsclaims 

• Roggevezels dragen bij tot een normale 
darmfunctie  

• Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de 
instandhouding van de mineralisatie van de 
tanden  

• Vitamine A draagt bij tot de instandhouding 

van een normaal gezichtsvermogen … 



Voorwaarden generieke 
gezondheidsclaims 

1. Generieke claims (Art. 13) 

– Generieke gezondheidsclaims kunt u gebruiken zonder 
dat daarvoor een specifieke vergunning nodig is.  

– Wel moet uw product aan bepaalde voorwaarden 
voldoen.  

– De lijst met toegestane claims geeft aan in welke mate 
de stoffen in een levensmiddel aanwezig dienen te zijn 
om het aangekondigde effect te bewerkstelligen.  

– Bovendien moet u kunnen aantonen dat de bewuste 
stof in een voedingsmiddel voor het lichaam 
beschikbaar is. De vorm waarin de stof voorkomt is dus 
belangrijk, net als de aanwezigheid van stoffen in het 
product die de opname daarvan kunnen belemmeren. 
 



• Een voorbeeld van een toegestane generieke 
gezondheidsclaim is: 

– Tarwezemelvezels dragen bij tot een snellere 
darmpassage 

• Voorwaarden:  
– De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een 

hoog gehalte aan deze vezels, zoals bedoeld met de claim (meer 
dan 6 gram vezel per 100 gram product).  

– Om de claim te mogen gebruiken moet u de consument er tevens 
over informeren dat het gunstige effect optreedt bij een dagelijkse 
inname van ten minste 10 g tarwezemelvezels.  

– Bijvoorbeeld: door een dagelijkse portie van minimaal 167 gram van 
het product (met 6 gram tarwezemelvezels per 100 gram) te 
adviseren). 

Voorwaarden generieke 
gezondheidsclaims 



• Voor de overige gezondheidsclaims is een specifieke 
vergunning nodig. Voor de aanvraag van een claim 
over ziekterisicobeperking of een claim gericht op de 
ontwikkeling en gezondheid van kinderen moeten 
bedrijven onderzoek laten uitvoeren en een dossier 
met wetenschappelijke bewijzen opbouwen.  

• De gezondheidsbeweringen worden wetenschappelijk 
geëvalueerd door EFSA (Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid) en goedgekeurd op Europees niveau 
door de Europese Commissie en de Lidstaten voor ze 
mogen worden gebruikt.  

 

 

 

Voorwaarden overige gezondheidsclaims 



• Cruciaal hierin is dat bedrijfseigen 
onderzoeksgegevens maximaal 5 jaar kunnen 
worden beschermd.  

• In de claimbeoordeling door EFSA wordt namelijk 
bepaald of de bedrijfseigen onderzoeksgegevens 
leiden tot de goedkeuring van de claim of dat de 
claim ook zonder deze gegevens is bewezen.  

Voorwaarden overige gezondheidsclaims 



• De Europese Commissie stelt vervolgens een 
verordening op waaruit blijkt of de vergunning 
voor 5 jaar wordt verleend aan het bedrijf die de 
aanvraag heeft ingediend of dat de claim door alle 
bedrijven mag worden gebruikt.  

• In het laatste geval moeten bedrijven die de claim 
ook gebruiken zelf wel voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing voor de 
specifieke claim kunnen overleggen aan 
controlerende instanties.  

Voorwaarden overige gezondheidsclaims 



• In het Europese register (http://ec.europa.eu/nuhclaims/) 
staan deze claims, de daarbij geldende voorwaarden en 
een link naar de Europese verordening waarin is 
opgenomen of de vergunning voor de claim specifiek voor 
de aanvrager is of dat het gebruik van de claim niet door 
eigendomsrechten wordt beschermd. 

• Het gaat om een verordening houdende vaststelling van 
een lijst van 222 gezondheidsclaims die wetenschappelijk 
bewezen zijn en die voor levensmiddelen toegelaten zijn 

 

 

Voorwaarden overige gezondheidsclaims 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/


Lijst van gezondheidsclaims 
2012_09_26_NL_omzendbrief_gezondheidsclaim

s_bijlage1_432-2012 



Lijst van gezondheidsclaims 
2012_09_26_NL_omzendbrief_gezondheidsclaim

s_bijlage1_432-2012 



Lijst van gezondheidsclaims 
2012_09_26_NL_omzendbrief_gezondheidsclaim

s_bijlage1_432-2012 



Lijst van gezondheidsclaims 
2012_09_26_NL_omzendbrief_gezondheidsclaim

s_bijlage1_432-2012 



Gunnen van gezondheidsclaims 
De toelating van claims is een continu proces. Nieuwe aanvragen kunnen worden 
ingediend. Als deze claims wetenschappelijk gevalideerd zijn door de EFSA en ze 
goedgekeurd zijn door de Europese Commissie en de lidstaten, worden deze 
toegevoegd aan de lijst van claims die mogen gebruikt worden. 



Gunnen van gezondheidsclaims 

* 

* 



Gunnen van gezondheidsclaims 

* 

* 



• Claims die betrekking hebben op de mate of de snelheid van 
gewichtsverlies. 

• Claims die verwijzen naar adviezen van artsen of andere 
gezondheidsinstellingen, waarin de suggestie wordt gewekt 
dat het niet eten van het levensmiddel schadelijk kan zijn 
voor de gezondheid. 

• Claims die beweren dat het niet eten van een levensmiddel de 
gezondheid kan schaden. 

• (Medische) claims die beweringen maken over een 
geneeskrachtige werking (het voorkomen, behandelen of 
genezen van een ziekte of daarop toespelen). 

Verboden gezondheidsclaims in de 
claimsverordening 



Flexibiliteit in toegestane bewoording 
van gezondheidsclaims 11/2014 

• http://www.favv-
afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-
gezondheidsclaims/ 

• “Richtsnoeren betreffende de flexibiliteit in de 
toegestane bewoording van gezondheidsclaims – 
2de versie, november 2014” 
– De geformuleerde woordkeuze is leidend: 

in de lijst opgenomen woordkeuze meerdere 
toegestane voorbeeldformuleringen van de 
gezondheidsclaims beschikbaar komen. 

– Voorbeeld: “bijdragen tot” of deelhebben aan of 
een rol spelen bij of ondersteunen of helpen bij of 
bijdragen tot het behoud van  

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/voedings-gezondheidsclaims/


Voorwaarden bij etikettering van 
gezondheidsclaims 

• Bij een gezondheidsclaim moet altijd de volgende 
informatie staan: 
– Doelgroep voor de claim 
– Een bewering waarin het belang van een gevarieerde, 

evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl naar 
voren komt. 

– Hoeveel je van het product moet eten of drinken om het 
gewenste effect te bereiken. 

– Wanneer dit van toepassing is, een vermelding voor 
mensen die het gebruik van het voedingsmiddelen 
moeten vermijden.  

– Een waarschuwing voor producten die bij overmatig 
gebruik een gezondheidsrisico kunnen geven. 

 



• Controle: drie instanties mogen optreden wanneer er een 
inbreuk wordt vastgesteld met betrekking tot de 
etikettering of de reclame (inclusief de beweringen) 
– Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen,  
– de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de 

FOD Economie,  
– Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (voor de voedingssupplementen 
verkocht in de apotheken) 
 

http://www.health.belgium.be/nl/voeding/informatie-voor-de-
consumenten/beweringen-en-reclame/toegelaten-
beweringen#sthash.GRx4AqsY.dpuf  

Voorwaarden bij etikettering van 
gezondheidsclaims 

http://www.health.belgium.be/nl/voeding/informatie-voor-de-consumenten/beweringen-en-reclame/toegelaten-beweringen
http://www.health.belgium.be/nl/voeding/informatie-voor-de-consumenten/beweringen-en-reclame/toegelaten-beweringen
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Vraag blijft, zijn  
Voedings- en gezondheidsclaims: 

knelpunt of opportuniteit 
voor je bedrijf? 

https://www.nlbewustgezond.nl/winkel/e-boek/pakketkorting/


• Niet wettelijk omschreven definitie  

– Mag door iedereen worden gebruikt.  

• Uiteenlopende voedingsmiddelen  

– Geen officiële definitie 

• Superfood heet soms  

– Supervoeding of supervoedsel.  

– Soms specifieker supergroente of 
superfruit  

 

Superfoods 



• De meeste gezonde voedingsmiddelen hebben 2 of 
3 bijzondere eigenschappen die goed voor de 
gezondheid zijn,  

• Superfoods bevatten vaak 12 of meer bijzondere 
eigenschappen.  

• Het unieke en tevens kenmerkende aan 
superfoods is dat deze voedingsmiddelen enorm 
rijk zijn aan mineralen, vitaminen, aminozuren en 
antioxidanten. 

Superfoods 



• Voorbeelden van ‘speciale’ 
superfoods 

– gojibessen, cacaobonen, chiazaad, 
hennepzaad, bijenpollen, tarwegras, 
kokosvet, zeewier en algenextracten.  

• Voorbeelden van ‘gewone’ 

superfoods’ 
– verschillende soorten fruit en 

groenten (bessen, rode druiven, 
knoflook en uien, koolsoorten, 
tomaten, broccoli), vette vis (omega-3 
vetzuren), olijfolie, bepaalde noten, 

donkere chocolade en groene thee.  

Superfoods 



Dank u wel 

Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek 
Brusselsesteenweg 370 

9090 Melle – België 
T + 32 (0)9 272 30 00 
F  +32 (0)9 272 30 01 

 
T&V@ilvo.vlaanderen.be 

www.ilvo.vlaanderen.be 

www.foodpilot.be 
 

Voor een bezoek, overleg of 
vraag, 

Aarzel niet om ons te 
contacteren ! 

 
Katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be 
Geert.vanroyen@ilvo.vlaanderen.be 
Karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be 
Nathalie.bernaert@ilvo.vlaanderen.be 
Domien.DePaepe@ilvo.vlaanderen.be 
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