
Etiketwijzer

Et!ket
Voorbeeld

Handgefileerd
Rijk aan Omega 3 vetzuren

Maatjesharing
Inhoud: 2 stuks met uitjes

per 100g: 810 kJ/194 kcal
% van referentie-inname van een gemiddelde volwassene 
(8400 kJ/ 2000 kcal)

1 maatjesharing (65 g) bevat:

    Jansen B.V.
  Postbus 625 2345 LM
Hoofddorp, Nederland

L11478336

1 2 3 4 5 6 7 8

   Ingrediënten: Haring (vis), 
zout, ui

  Vangstgebied: FAO 27 Noord
 Oostelijk deel Atlantische oceaan
(m.u.v. Oostzee)

Dit product is volgens de milieu-
 normen voor duurzame visserij
  van de MSC gevangen.
    SGS-NL-MSC-C-0000

Verpakt onder beschermende
   atmosfeer

Gekoeld bewaren bij
   +2 ºC tot +7 ºC

Ingevroren op:

   01-06-12

Te gebruiken tot:

   01-05-2013

Energie

Vet
8,6 g

526 kJ
126 kcal

6% 12%

Verz. vet Suikers Zout
2,0 g 0,3 g 1,25 g

10% <1% 20%

NL
1234
EG

Gemiddelde voedingswaarden

waarvan

verzadigd vet 3,0 g 2,0 g

enkelvoudig onverz. vet 5,1 g 3,3 g

meervoudig onverz. vet 1,8 g 1,2 g

waarvan

suikers 0,4 g 0,3 g

polyolen 0 g 0 g

zetmeel 0 g 0 g

Vezels 1,6 g 1,0 g

Eiwitten 18,5 g 12,0 g

Koolhydraten 0,5 g 0,3 g

waarvan EPA + DHA 1080 mg 700 mg

Verpakking bevat 2 stuks maatjesharing (2 porties)

1 portie is 65 g

Omega 3 vetzuren totaal 1,5 g 0,98 g

Vet 13,3 g 8,6 g

 Per 100 g 1 portie (65g)

Energie 810kJ/194 kcal 526kJ/126 kcal

Zout 1,95 g 1,25 g

Voedingswaarde
Dit geeft aan hoeveel energie en voedingsstoffen 
in het product zitten. Deze informatie maakt het 
mogelijk om producten met elkaar te vergelijken.

Traceercode
Soms staat er op een verpakking of een etiket een losse 
code. De fabrikant gebruikt deze code om het product  
te traceren. Als iets niet in orde is met het product, dan 
kan het snel worden teruggehaald. 

Levensmiddel
Dit is de naam van het product, bijvoorbeeld 
maatjesharing. Bij een merknaam staat altijd  
een toelichting. 

Hoeveelheid
Dit is het aantal stuks of de netto hoeveelheid.  
Vloeistoffen worden uitgedrukt in milliliters of 
liters. Vaste stoffen worden uitgedrukt in 
grammen of kilo’s.

EU-ovaal
Fabrikanten die rauwe/onbewerkte 
dierlijke producten verwerken zoals vlees, 
vis, zuivel of eieren moeten door de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) erkend zijn. Dit kun je zien aan 
het nummer in het EU-ovaal.

Keurmerk
Een keurmerk op de verpakking of het 
etiket kan helpen bij het maken van een 
gezonde of duurzame keuze.

Claims
Voedingsclaims zoals ‘rijk aan 
omega-3 vetzuren’ en gezond-
heidsclaims, zoals ‘cholesterol- 
verlagend’ moeten aan Europese 
regels voldoen en gebaseerd zijn 
op wetenschappelijke feiten.

GDA
De Dagelijkse Voedingsrichtlijn of 
Guideline Daily Amount (GDA) geeft  
aan hoeveel één portie bijdraagt aan  
wat je per dag nodig hebt aan voedings- 
stoffen of maximaal wordt aanbevolen.

Ingrediënten
Ingrediënten zijn grondstoffen waarmee het levensmiddel is 
gemaakt. Het meest gebruikte ingrediënt staat vooraan, het 
minst gebruikte achteraan.

Allergenen
Allergenen, bijvoorbeeld noten of vis, moeten altijd duidelijk 
vermeld worden (bv. vetgedrukt).

Herkomst
Op het etiket van vis, vlees, verse (niet bewerkte) groente en fruit, 
honing en olijfolie staat de regio of het land van herkomst 
vermeld. Fabrikanten zijn hiertoe verplicht. Informatie over de 
oorsprong en herkomst kan je helpen in de keuze voor producten 
uit eigen land of eigen regio.

Verpakt onder beschermende atmosfeer
Om producten langer houdbaar te maken is de lucht in de 
verpakking vervangen door een aangepast luchtmengsel,  
bijvoorbeeld een mengsel zonder zuurstof.

Gebruiksvoorschrift
Hier staat hoe je het product het beste kunt bereiden, gebruiken 
of bewaren.

Ingevroren op
Vlees of vis kan ingevroren worden om vervoerd of opgeslagen  
te worden.

Houdbaarheid
Zolang de verpakking niet geopend is, kun je het product 
bewaren tot en met de houdbaarheidsdatum. Er zijn 2 soorten 
houdbaarheidsdatums, TGT (te gebruiken tot) en THT (ten minste 
houdbaar tot).

Fabrikant / importeur
De naam en het adres van de fabrikant of de importeur staan 
altijd op de verpakking vermeld, zodat je weet met wie je contact 
moet opnemen als je een klacht hebt of meer informatie wilt.


