
Het etiket van flesvoeding
bevat veel nuttige informatie!
De flesvoeding van de Nederlandse fabrikanten voldoet aan alle eisen en is van zeer hoge kwaliteit. 

Als het gaat om bijvoorbeeld de samenstelling en de informatie op het etiket moet flesvoeding aan hele strenge 

wet- en regelgeving voldoen.

Regels voor flesvoeding

Fabrikanten houden zich aan strenge regels voor flesvoeding. 

In de wet is in detail vastgelegd wat er in flesvoeding moet en mag zitten en hoeveel. 

Wat móet er op het etiket? 

Ook voor het etiket van flesvoeding gelden strenge regels. 

Dat is goed, maar tegelijkertijd best ingewikkeld.  

Aan de hand van onderstaand etiket
 leggen wij uit wat erop moet staan en waarom dat is.

Voedingswaarde 

Voedingswaarde bereid 
product* per (….. g poeder + 
90 ml water = 100 ml voeding)

* Volgens vermelde 
  bereidingswijze

Energie
Vetten
Waarvan verzadigde
vetzuren
Koolhydraten
Waarvan suikers
Vezels 
Eiwitten
Vitamines (alle) 
Mineralen (alle)

Overige zoals
Choline
Inositol
Taurine
L-carnitine
Nucleotiden

Kj / Kcal
... g
... g
... g

... g

... g

... g

... g

... g

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Wel nuttig, 
niet op het etiket

Uitleg over bepaalde toegevoegde 
ingrediënten of nutriënten en het 

mogelijke nut ervan mag niet of in 
beperkte mate op de verpakking, 

op de website of in een folder van de 
fabrikant worden vermeld. 

Op de voorkant staat:

1.      Merknaam  
2.      Soort voeding en nummer
3.      De meest geschikte leeftijd       
         voor het product

Suiker in flesvoeding

Staat er nou op het etiket dat 
flesvoeding suiker bevat? Wees 
gerust: gewone witte kristalsuiker, 
bruine suiker of honing wordt niet 
toegevoegd aan flesvoeding voor 
baby’s tussen 0 en 12 maanden. 
De suikers op het etiket zijn alle 
soorten suiker die in het product 
aanwezig zijn. In flesvoeding zit 
vooral lactose, dat is melksuiker en 
zit van nature in melk.



Deze informatie over ingrediënten & allergenen 
staat op het etiket van flesvoeding

Vragen?

Wil je meer weten over een product? Raadpleeg dan de website van de fabrikant of bel hun voedingsinformatielijn. 

Ook bij het consulatiebureau kun je terecht met al je vragen over flesvoeding.

Goed 
om te weten!

De allergenen koemelkeiwit/lactose, 
soja (als emulgator) en vis 

(visolie, bron van DHA) 
komen regelmatig voor in 

flesvoeding.

Ingrediënten

Op de achterkant, 
zijkant en/of voorkant 
van de verpakking staat: 

Lactose,plantaardige olie, 
mageremelkpoeder, 
wei-eiwitconcentraat, watervrij -
melkvet, Galacto-oligosacharides, 
mineralen......

Ingrediënten

Zo’n overzicht met ingrediënten is 
best ingewikkeld. Dat komt doordat 
veel ingrediënten een wettelijk 
bepaalde naam hebben. 
Bijvoorbeeld: thiamine, is de term 
voor vitamine B1.

1.  De zin: ‘BORSTVOEDING is 
      het beste voor je kindje`.

2.    Alle gebruikte ingrediënten.

3.    De voedingswaarde.

4.    De juiste gebruiksaanwijzing.

5.    Een bereidingsschema.

6.    Een voedingsschema (als

       richtlijn).

7.    De ten minste houdbaar 
       tot datum.

8.    De inhoud van de verpakking, 

       eventueel met een indicatie 

       van het aantal flesjes.
Allergenen
Voor kindjes met een allergie is het 
belangrijk om te weten welke 
allergenen (stoffen die een 
allergische reactie veroorzaken) 
flesvoeding bevat. De allergenen 
moeten worden benadrukt en 
duidelijk zichtbaar zijn. Bijvoor-
beeld door ze vet, cursief of in 
HOOFDLETTERS te vermelden. 


