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LIJST VAN INGREDIËNTEN

Bij de verhandeling van voorverpakte eeten drinkwaren moet een lijst van
ingrediënten worden vermeld (P.B. 2005,
no. 16)

De hoeveelheid van een ingrediënt.
•

Indien een bijzondere nadruk wordt gelegd
op de aanwezigheid of het lage gehalte van
een ingrediënt dat van wezenlijk belang is
voor het betrokken levensmiddel, moet het
percentage waarin dat ingrediënt in die waar
is verwerkt, vermeld worden. Voorbeelden
hiervan zijn ‘appeltaart’, ‘pindakaas’ en
dergelijke algemene benamingen van
producten.

•

De hoeveelheid van de gebruikte kruiden of
het gebruikte aroma hoeft niet aangegeven
te worden bij die gevallen, waarbij het gaat
om kleine hoeveelheden die uitsluitend ter
verhoging van de smaak of het aroma in de
waar aanwezig zijn. Voorbeelden: ‘met
mango aroma’, ‘gekruid’ etc.

___________________________________
Hoe moet de lijst van ingrediënten vermeld
worden?
1. De ingrediënten die bij de bereiding zijn
gebruikt dienen vermeld te worden in een
lijst met het woord “ingrediënten”.
2. De
ingrediënten
moeten
vermeld
worden in volgorde
van
afnemend
gewicht
3. Ingrediënten
moeten worden vermeld met hun specifieke
naam.
4. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken
worden door
de groepsnaam of
categorienaam te gebruiken.
Voorbeelden groepsnaam: Olie, vet,
zetmeel,
kaas, specerijen, kruiden suiker,
melkeiwitten etc.
Voorbeelden categorienaam: antioxydant,
conserveermiddel, emulgator, rijsmiddel,
smaakversterker, stabilisator, zoetstof etc.
Specifieke bepalingen bij ingrediënten.
Voor de vermelding van de volgende
ingrediënten zijn specifieke bepalingen in de wet
opgenomen waaraan de vermelding dient te
voldoen:
• aroma’s;

samengestelde ingrediënten;
ingrediënten die gluten bevatten;
ingrediënten in geconcentreerde of
gedroogde waren.

Wanneer is de vermelding van een lijst van
ingrediënten NIET nodig?
1. Bij verse groenten, vers fruit
en aardappelen, tenzij
deze produkten zijn
geschild, gesneden of
een
andere
soortgelijke behandeling hebben ondergaan;
2. Bij water met koolzuur indien het water met
een benaming is aangeduid waaruit die
hoedanigheid blijkt;
3. Bij gistingsazijn, uitsluitend indien deze
afkomstig
is
van
één
basisproduct en mits daaraan
geen ander ingrediënt is

toegevoegd;
4. Bij kaas, boter, gezuurde melk en gezuurde
room, indien er geen andere ingrediënten zijn
gebruikt dan melkbestanddelen, enzymen en
culturen van micro-organismen, of andere
ingrediënten dan keukenzout, die noodzakelijk
zijn voor de bereiding van kaas, niet zijnde
verse kaas of smeltkaas;
5. Bij dranken verkregen door alcoholische
gisting - likeurwijn daaronder begrepen - met
een gehalte van 1,2 of meer volumeprocenten
alcohol bepaald bij 20º C, en gedistilleerde
dranken;
6. Bij gerectificeerde alcohol waarvan het
alcoholgehalte al dan niet zodanig is verlaagd
dat deze geschikt wordt voor menselijke
consumptie;
7. Bij een eet- of drinkwaar welke bestaat uit één
ingrediënt, voor zover:
a. bij de aanduiding van de eet- of drinkwaar
en de naam van het ingrediënt identiek
zijn;
b. uit de aanduiding van de eet- of drinkwaar
de aard van het ingrediënt duidelijk kan
worden afgeleid. Voorbeeld: melk.
In welke taal?
De aanmelding en vermeldingen moeten
duidelijk zichtbaar en met het blote oog
gemakkelijk leesbaar zijn aangebracht en mogen
niet door vegen kunnen worden uitgewist. Zij
moeten in elk geval in een van de volgende talen
zijn gesteld: Nederlands. Papiaments, Engels of
Spaans.
Tot slot:
Deze brochure maakt onderdeel uit van een
reeks brochures over de etiketteringwetgeving
P.B. 2005, no. 16

Lijst van
ingrediënten
op eet- en
drinkwaren

Voor meer informatie over deze brochure kunt
u contact opnemen met de Inspectie
Gezondheidsbescherming.
Inspectie Gezondheidsbescherming
Telefoon: 466-9362
Telefax: 466-9367
E-mail: IVG@gobiernu.cw

De IGB heeft zich voorgenomen de consument en het
bedrijfsleven te voorzien van de nodige informatie, opdat
zij op deze manier kan meewerken aan de bevordering
en de bescherming van de gezondheidszorg belangen van
iedere Antilliaanse burger.
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