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Peijnenburg Complete Start Vezels
Een vezelrijk ontbijt? Daarvoor moet u niet bij Peijnenburg zijn, ontdekte 
foodwatch. Want de vezels in 'Complete Start Vezels' zijn grotendeels nep: 
zónder de gezonde werking van natuurlijke vezels. Toch maakt onze 
nationale koekenbakker u graag wijs dat hun koek  een serieuze 
ontbijtvervanger is. foodwatch onderzocht wat er echt in zit: 8 verstopte E-
nummers en zelfs 8 soorten suiker. Bovendien verft Peijnenburg zijn 
'fatsoenlijke ontbijt' donkerbruin met 7 ingrediënten. Ontbijt u met 
Peijnenburgs koek, dan krijgt u ook nog de schadelijke stof acrylamide 
binnen. Niet voor niets stuurden consumenten een recordaantal e-mails 
naar Peijnenburg: ruim 3000!

Hero Fruit & Co Multifruit
Hero heeft een 'koelvers' sapje voor u gefabriekt, vol overbodige 
vitamines. 'Verhoogt je weerstand', juicht het etiket. De gezondheidssclaim 
was in de vorige variant van het sapje gebaseerd op zelfverzonnen 
Bifidovezels. Op het etiket prijken prachtige plaatjes van mango, 
passievrucht en ananas, maar dit drankje bestaat vooral uit 
druifconcentraat met water. Zijn de vitamines natuurlijk dan? Mwah, die 
zijn eruit gepasteuriseerd en vervangen door kunstmatige. Multifruit hóeft 
niet in het koelvak te staan: drie antioxidanten zorgen voor de 
houdbaarheid. Maar... het oogt wel lekker vers! 

Slankie Smeerkaas Magere Ham
Slankie Smeerkaas? Dat lijkt een prima, caloriearm alternatief voor 
gewone kaas! En ja hoor: producent FrieslandCampina belooft dat je 
dankzij Slankie 'nooit meer hoeft te lijnen.' Gezond is de smeltkaas ook: 
'een natuurlijke bron van calcium'. Maar dat valt tegen, blijkt uit onderzoek 



van foodwatch. Slankie is inderdaad minder vet, maar mét het vet zijn ook 
de gezonde vitamines A en D verdwenen. En vitamine D zorgt voor de 
opname van calcium in het lichaam. Aan Slankies calcium heeft u dus 
vrijwel niets. De smeerkaas bevat bovendien suiker, zodat Slankie de 6 (!) 
'Ik kies bewust'-logo's van zijn verpakking moest schrappen. Maar dat 
gebeurde pas nadat foodwatch aan de bel trok...

Zonnatura Avondtheemelange oplosthee
Hoe verantwoord is Zonnatura? foodwatch nam de proef op de som met 
Avondmelange oplosthee en betrapte ook deze voedselproducent op 
misleidende marketing. Een ontspannende, rustgevende thee? Echt niet! 
De schep druivensuiker in deze melange zorgt juist voor een energyboost. 
Sowieso is dit een drankje voor zoetekauwen: de bus thee bestaat voor 
90% uit suiker. Zonnatura claimt dat het staat voor '100% natuurlijk en 
biologisch'. Maar de Avondtheemelange is niet biologisch, en de enige 
natuurlijke ingrediënten zijn 1,3% kruiden en 1,4% honing. Zelfs de 
druivensuiker is chemisch gefabriceerd. Dat kan beter, Zonnatura!

Becel Pro-activ
Unilever slaat klinkende munt uit consumenten die zich zorgen maken 
over hun gezondheid. De multinational moedigt cholesterolpatiënten aan 
om zelf te dokteren. Is uw cholesterolgehalte te hoog? Smeer dan Becel 
Pro-activ op uw brood! Maar zelf knutselen met de werkzame stof 
plantensterol is riskant. Wat zijn de effecten op langere termijn? Unilever 
weet het niet. De multinational bespaarde zich de hoge onderzoekskosten 
voor de introductie van een medicijn. Toch is dat precies wat Becel Pro-
activ is. Vrij verkrijgbaar zonder bijsluiter of doktersadvies. foodwatch eist 
een verkoopstop: Becel Pro-activ hoort thuis in de apotheek. En niet in het 
koelvak van uw supermarkt.
 


