
Nutri-Score

Een combinatie logo dat gezonde keuzes stimuleert en ongezonde keuzes ontmoedigt. 
Gezonde keuzes aan de groene kant en ongezonde keuzes aan de rode kant. De letter 
helpt producten te classificeren.

De visuele expressie van het logo is eenvoudig van opzet. Algemeen wordt aangenomen 
dat dit logo goed begrepen wordt door veel consumenten. 

De rekenlogica is complex en bevat onverwachte uitzonderingen, waardoor dit schema 
soms een afwijkend advies geeft met de schijf van vijf. Dit is een zorgwekkende 
eigenschap, omdat deze afwijkingen kans geven op verwarring en dus acceptatie van het 
logo bij de consument. 

Dit vrijwillige logo verschaft geen informatie over specifieke nutriënten, het geeft een 
totaal oordeel over een product.

Frankrijk, Spanje, België

Energie, verzadigd vet, 
suiker, zout

Vezel, eiwit en 
fruit/groente/noten



Keyhole

Een positief logo dat gezondere keuzes in een productgroep stimuleert. 

Keyhole is een schema dat door de overheid gesteund wordt in een aantal scandinavische 
landen, alwaar het al 10 jaar op producten toegepast wordt. 

De criteria om een logo te krijgen zijn productgroep specifiek en zijn gebaseerd op 
scandinavische voedingsrichtlijnen. Het keyhole logo wordt vrijwillig toegepast.

Herkenning bij consumenten is zeer hoog.

Criteria worden regelmatig aangescherpt en herzien tegen geldende voedingsrichtlijnen.

Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ijsland Estland, Letland, Litouwen en Macedonie

Energie, vet, verzadigd 
vet, trans vet, suiker, zout

Vezel, volkoren, en 
fruit/groente/peul-

vruchten



Verkeerslicht (Multiple Traffic Light System)

Een combinatie logo dat gezonde keuzes stimuleert en ongezonde keuzes ontmoedigt, 
sinds 2013 aangeraden door de Engelse overheid. 

Het is gebaseerd op de kleuren rood, amber en groen die gegeven worden voor totaal 
vet, verzadigd vet, suiker en zout. 

Het logo geeft veel informatie en ook voor specifieke doelgroepen die bijvoorbeeld 
aandacht willen geven aan zout inname. Het geeft daarmee geen totaal oordeel over een 
product. 

Dit vrijwillige logo is gebaseerd op het referentie inname systeem. 

Engeland en Ierland

Energie, vet, verzadigd 
vet, suiker, zout



Choices International Criteria

Een positief logo dat gezondere keuzes binnen productgroepen stimuleert. Het Choices 
progamma is gericht op samenwerking. Het doel is om consumenten te helpen bij de 
gezondere keuze en producenten te stimuleren om gezondere producten te maken.

De onderliggende criteria zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op 
verschillende internationale voedingsrichtlijnen. Bovendien zijn de criteria opgesteld voor 
een groot aantal verschillende productgroepen. 

De criteria worden in een groot aantal landen wereldwijd toegepast in 
voedselkeuzelogo's.

Tsjechië, Nigeria en Argentinië + groot aantal landen wereldwijd als samenwerking

Energie, verzadigd vet, 
trans vet, suiker, zout

Vezel



Schijf van vijf

De Schijf van Vijf is de visuele voorstelling van de richtlijnen voor een gezond eetpatroon 
die sinds 1953 in Nederland wordt gebruikt in de voorlichting over goede en gezonde 
voeding. In 2016 werd een herziene schijf geïntroduceerd. De Schijf van Vijf is een 
voorlichtingsmodel van het Voedingscentrum.

In Nederland herkent de meerderheid van de consumenten de Schijf van Vijf. 

Er wordt bij dit vrijwillige logo ook geen informatie verschaft over specifieke nutrienten, 
daarvoor moet de consument de voedingswaarde tabel op de achterkant van de 
verpakking gebruiken.

Nederland

Eet niet teveel, gebruik 
minder verzadigd vet

Eet veel groente, fruit en 
brood



Waarschuwingslogo

In een aantal Zuid-Amerikaanse landen worden er akties genomen om 
waarschuwingslogo's in te voeren. 

De onderliggende wetenschappelijke kwaliteit staat volop ter discussie en de tijd zal 
moeten uitwijzen hoe dit soort logo's voor de consument kan werken. 

Het principe is dat een sterk bewerkt voedingsmiddel een zwart waarschuwingslogo krijgt 
als een nutrient in te hoge mate aanwezig is in een product. Gelet wordt op energie, 
verzadigd vet, suiker en zout en daarmee kan een product dus meerdere 
waarschuwingslogo's krijgen.

De waarschuwing wordt ook gekoppeld aan beperkingen om producten te adverteren 
naar kinderen.

Chili, Brazilië en opkomend in Mexico

Energie, verzadigd vet, 
suiker, zout



Health Star Rating

In Australië en Nieuw Zeeland is in 2014 het vrijwillige Health Star Rating logo ingevoerd. 
Het logo is zowel een schaal met sterren (0 tot 5 in halve stappen) als een schematische 
weergave van de nutrienten energie, verzadigd vet, suiker en zout. Hoe meer sterren, hoe 
gezondere keuze het product is.

Dit logo is ontwikkeld door een samenwerking van de Australische overheid in 
samenwerking met industrie en gezondheids- en consumenten groepen. Daarmee is 
Health Star rating breed gedragen.

In 2019 is een grondige beoordeling van het logo uitgevoerd. Uit deze beoordeling kwam 
dat het HSR systeem goed werkt en dat er sterke steun is om het systeem voort te zetten. 
Vooralsnog blijft het logo vrijwillig. 

Australië en Nieuw Zeeland

Energie, verzadigd vet, 
suiker, zout

Vezel, eiwit en 
fruit/groente/noten




