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Kandidaat Gouden Windei 2022 

 
Kellogg’s All-Bran Fruit‘n Fibre 
 

Kritiek foodwatch: 

 

Van vooraf lijkt er niets veranderd aan de 

All-Bran Fruit’n Fibre van Kellogg’s, de 

prijs lijkt zelfs iets te zijn gezakt! Maar 

wie vanaf de zijkant kijkt, ziet dat de box 

een stuk slanker is geworden. Kellogg’s 

vermindert de inhoud van de All-Bran 

Fruit’n Fibre met 25%, en verlaagt de 

prijs maar een beetje. De prijs per kilo in 

de supermarkt stijgt flink om stijgende 

kosten af te wentelen op hun klanten. 

Consumenten hebben hopelijk niet door 

dat een portie nu 30% duurder is geworden. 

 

Feiten en bronnen 
 

• In deze economisch moeilijke tijden (maar ook daarbuiten) 

zoeken heel veel producenten hun heil in krimpflatie. Ze 

geven consumenten minder product voor hetzelfde, of zelfs 

een hogere prijs. Ook worden dure ingrediënten vaak 

vervangen door goedkopere. Daarover wordt geheimzinnig 

gedaan, of het wordt doodgezwegen.      

 

• Het nieuwe pak bevat 375g ontbijtgranen. Het oude pak 

bevatte 500g. Het aantal porties is van 12 naar 9 gezakt. De prijs voor een pak 

bij de Jumbo is maar met 8 cent omlaag gegaan. Daarmee is de prijs per kilo 

gestegen van €7,54 naar €9,84.  

 

• De verpakking is op een manier aangepast dat het op het eerste gezicht niet 

opvalt dat de verpakking kleiner is geworden. De hoogte en wijdte van de doos 

zijn hetzelfde gebleven, zodat het vanaf de voorkant precies hetzelfde eruit ziet 

als de 500g doos. De doos is alleen minder diep geworden, zodat je alleen van 

de zijkant kan zien dat de verpakking is verkleind.  

 

• Ook bij de Albert Heijn is de prijs per kilo met de nieuwe verpakking flink 

gestegen (alhoewel minder dan bij de Jumbo) van €7,78 per kilo (€3,89 voor 

500g) naar €9,31 per kilo (€3,49 voor 375g).  

 

• Krimpflatie is moeilijk om te ontdekken. Vaak zijn oude verpakkingen 

weggegooid en oude prijzen moeilijk te achterhalen. Producenten hoeven niet 

Ingrediënten: 
 

Volkorentarwe (69%), 

gedroogd fruit en 

hazelnoten (26%) 

(krenten, kokosnoot, 

banaan {banaan, 

kokosolie, suiker}, appel, 

hazelnoten), suiker, 

gerstemoutextract, zout, 

vitaminen en mineralen: 

niacine, ijzer, vitamine 

B6, riboflavine, 

thiamine, foliumzuur, 

vitamine D, vitamine 

B12 

Voedingswaarden per 
100g (onbereid 
product): 
 

Energie:1603kJ/380kcal 

Vet:  6 g 

Koolhydraten: 69 g 

 waarvan suikers 24 g 

Eiwitten         8 g 

Zout               1 g 

 

Verkoopprijs in winkel: 
Bij Jumbo 

 

Nieuwe prijs: €3,69 voor 

375g (€9,84 per kilo) 

 

Oude prijs: €3,77 voor 

500g (€7,54 per kilo) 
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van de wet informatie op de voorkant van het product en op webshops te zetten 

waarbij veranderingen van verpakkingen en prijzen duidelijk worden vermeld.  

 

• De Europese verordening Nr. 1169/20111 bepaalt als algemene regel dat 

voedselinformatie niet misleidend mag zijn, met name niet ten aanzien van de 

kenmerken van het levensmiddel zoals eigenschappen, samenstelling, 

hoeveelheid of productiewijze. 

 

• Sinds een aantal jaren onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) of er sprake is van misleidende etikettering. Bij inspecties naar de 

benaming, lijst van ingrediënten en de afbeeldingen van ingrediënten op een 

etiket constateert de NVWA misleiding bij ongeveer 30% van de etiketten2. 

 

 

 

  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/labelling-of-foodstuffs.html  
2 https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-
roken/etikettering/publicaties/aandachtspunten-eerlijke-informatie-op-etiket/aandachtspunten-eerlijke-
informatie-op-etiket.pdf  
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Online screenshots verschillen: 
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