
Wafeltje 

met hazelnoten 
39 g

Te gebruiken tot  

15 juni 2015

Bij voorbeeld een  
Wafeltje met hazelnoten 

 

Goed geïnformeerd zijn om de juiste voeding 
te kiezen voor een gezonde, evenwichtige 
levensstijl... dat is wat de consument wil,  

dat is wat de voedingsindustrie wil en  
dat is wat de nieuwe Europese regels vanaf  

13 december 2014 nastreven!

Welke aanpassingen zal u bemerken op de etiketten  
van uw voedingsproducten? 

Allergenen
Voedingswaarde-etikettering
Leesbaarheid
Verkoop op afstand
Oorsprongsetikettering

niEuwiGhEdEn5

nieuwe 

voedingsetikettering

✔ meer transparantie  ✔ meer coherentie

       Allergenen moeten in het oog springen!
Ingrediënten: volkoren graanvlokken (haver 23%, gerst 6%, tarwe 5%),  
glucose-fructosestroop, krokant mengsel granen (tarwebloem 10%, suiker, 
maïsmeel 2%, rijstmeel 2%, gerstemout, zout, karamel suikerstroop),  
hazelnoten 10%, suiker, maïsvlokken (maïs 7%, zout, gerstemout extract), 
plantaardig vet (kokos), honing 1%, zout, emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma.

2    Voedingswaarde- 
etikettering

             7 vermeldingen:

             1 vrijwillige vermelding:  
de Ri, Reference Intakes of  
Referentie-innames, vervangt de GDA, 
Guideline Daily Amounts 

             GDA       Ri

Per wafeltje (39 g)

* van de RI van een volwassene  
(Reference Intakes of Referentie-innames)

Per 100 g (1807 kJ/430 kcal)

705 kJ
168 kcal

8%*
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1   Allergenen

3   Leesbaarheid

minimale lettergrootte: 
          

1,2 mm

Abcde 1,2 mm

4   Verkoop op afstand (e-shopping)

Alle verplichte etiketteringsinformatie op de 
verpakking moet VóóR de aankoopbeslissing  
van de e-klant op internet beschikbaar zijn.

5   Oorsprongsetikettering

Verplichte etikettering van de oorsprong voor vlees van 
verschillende diersoorten (varkensvlees, geitenvlees, 
schapenvlees en gevogelte), vanaf 1 april 2015, met 
vermelding van de plaats waar het dier is gekweekt en 
de plaats van slachting.
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VRiJwiLLiGE 
vermeldingen 
vanaf:

VERpLichtE 
vermeldingen voor 
alle voorverpakte 
levensmiddelen vanaf:

13 
december

2014

13 
december

2016

Voedingswaarde- 
informatie

Per 100 g

Energetische waarde  1807 kJ/430 kcal

Vetten 
  Verzadigde vetzuren

15,3 g
7,6 g

Koolhydraten 
  Suikers

63,8 g
26,6 g

Eiwitten 5,6 g

Zout        Natrium 0,63 g
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