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PS in foodservice

Ruim 900! 90% 195.000 

producten

http://info.psinfoodservice.nl/


PS in foodservice



Verplichte informatie
 Naam van het product

 Voedingswaarde

 Ingrediënten

 Allergie-informatie

 Klantenservice gegevens

 Houdbaarheidsdatum

 Gewicht

 Et cetera 



Natrium en Zout
 Wettelijk verplicht

 1 gram zout = 0,4 gram natrium

 1 gram natrium = 2,5 gram zout



Waar moet je op 
letten?

 Volgorde van ingrediënten

 Afbeelding verpakking/ 
productnaam

 E-nummers

 Portiegrootte

 Claims



Volgorde van 
ingrediënten



Afbeelding /  
productnaam



E-nummers



E-nummers met 
fosfaat 

Kleurstoffen

 E101 

Antioxidanten en voedingszuren: 

 E338 t/m 341 

 E343

Verdikkingsmiddelen, emulgatoren en 
stabilisatoren:

 E442 

 E450 t/m 452

Alle zuurteregelaars, 
antiklontermiddelen, rijsmiddelen, 
verstevigingsmiddelen, complexvormers, 
draagstoffen, vulstoffen en stabilisatoren

 E541 

 E543 t/m E546

Verdikkingsmiddelen, glansmiddelen en 
draagstoffen

 E1410 

 E1412 t/m E1414

 E1442



E-nummers met 
kalium 

Antioxidanten en voedingszuren: 

Verdikkingsmiddelen, emulgatoren en 
stabilisatoren:

Conserveringsmiddelen en 
voedingszuren 

Alle zuurteregelaars, 
antiklontermiddelen, rijsmiddelen, 
verstevigingsmiddelen, complexvormers, 
draagstoffen, vulstoffen en stabilisatoren

Smaakversterkers 

 E326  E336  E340  E357

 E332  E337  E351

 E402  E470 

 E202  E224  E249  E261

 E212  E228  E252  E283

 E501  E515  E536  E577

 E508  E525  E555

 E622  E628  E632



Portiegrootte



Claims 

Zeer laag 
zoutgehalte

Max. 0,1 gram zout Per 100 gram

Zoutloos Max. 0,0125 gram 
zout

Per 100 gram

Zoutarm Max. 0,3 gram zout Per 100 gram 

Geen zout 
toegevoegd

Geen zout 
toegevoegd & max 
0,3 gram zout van 
nature

Per 100 gram

Verlaagd zout Minder dan 25%
zout

Dan in het 
oorspronkelijke 
product



Quiz



Vraag 1 

Als er aardbeien op het etiket te zien zijn, zitten ze 
ook in het product. 

(ervan uitgaande dat het geen serveertip is)

= Waar

= Niet waar



Vraag 2 

Als er ‘natuurlijk’ op het etiket staat, dan zitten er 
geen E-nummers in.

= Waar

= Niet waar



Vraag 3 

Hoeveel calorieën zitten er in 1 uitdeelpakje van deze 
melkbiscuits? 

= 97 Kcal

= 194 Kcal



Vraag 4 

Hoeveel gram zout zit er in dit 

product per 100 gram?

= 0,02 gram zout

= 0,5 gram zout



Vraag 5 

Wanneer er op de verpakking staat ‘met 
aardbeiensmaak’ betekent dit dat er aardbeien in het 

product zitten.

= Waar

= Niet waar



Vraag 6 

Dit icoon op een product betekent: een portie van dit 
product bevat 20% van de hoeveelheid zout die je per 

dag binnen moet krijgen.

= Waar

= Niet waar



Productinformatie 
zoeken

FoodBook te vinden via 
De website:
www.PSinfoodservice.nl
Of direct via:
www.Watziterinditproduct.nl

http://info.psinfoodservice.nl/
http://www.psinfoodservice.nl/
http://www.watziterinditproduct.nl/


Apps en tools

 Eetmeter

 FoodSciffer

 Vitalinq

http://vitalinq.nl/Consumer
https://mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter/
https://foodsciffer.nl/index.html#page-working


Als PS werken we graag samen om 
zouten inzichtelijk te maken

Ideeën of vragen?

Bel of mail ons!

Info@PSinfoodservice.com

0318-493134

www.PSinfoodservice.nl

http://info.psinfoodservice.nl/
mailto:heidi@PSinfoodservice.com
http://www.psinfoodservice.nl/

