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BESMETTING VAN ONS VOEDSEL MET MINERALE OLIE
RESULTATEN VAN DE FOODWATCH TEST
foodwatch testte afgelopen periode 120 in karton en
papier verpakte levensmiddelen uit drie Europese landen:
Duitsland, Frankrijk en Nederland. De mate van besmetting met minerale olie werd daarbij bepaald. Uit de
resultaten blijkt dat 51 van deze 120 producten (43%)
zijn verontreinigd met een minerale olie (MOAH) die
ervan wordt verdacht kankerverwekkend en mutageen
te zijn. In 100 van de 120 producten werd een vorm
van minerale olie gevonden. Hiervan is naar alle waarschijnlijkheid het grootste deel vanuit de gerecyclede
kartonnen verpakking gelekt naar het levensmiddel. In
zelfs 17 van de 36 onderzochte Nederlandse producten
(47%) werden deze mogelijk kankerverwekkende stoffen
gevonden. De vervuiling met minerale olie werd onder
andere gevonden in de levensmiddelen van bekende
A-merken en huismerken van grote supermarkten.
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1. INLEIDING
De problemen met schadelijke minerale oliën in voedingsmiddelen zijn al jaren bekend. Met name verpakkingen
van gerecycled materiaal zijn een belangrijke bron van
deze verontreiniging. Het gebruik van gerecycled papier
is weliswaar gunstig voor het milieu, maar vormt een
serieus gezondheidsrisico. De verontreinigingen bestaan
hoofdzakelijk uit minerale oliën afkomstig uit drukinkten, maar kunnen ook bestaan uit kleinere hoeveelheden hormoonverstorende weekmakers of oplosmiddelen.
Al in 1991 bleek uit Zwitsers onderzoek dat uit verpakkingen, die zijn gemaakt van gerecycled karton, minerale
olie kan lekken naar het levensmiddel. Een analyse van
de Europese voedselautoriteit EFSA bevestigde deze zorgen in 2012. In datzelfde jaar bleek uit een studie van
het Duitse Federale Ministerie van Voedsel, Landbouw
en Consumentenbescherming (BMELV, nu BMEL) dat
de enige effectieve manier om voedsel (en daarmee de
consument) te beschermen tegen de vervuiling met minerale olie en andere chemicaliën, is door beschermende barrières aan de binnenkant van voedselverpakkingen
te gebruiken. Noch de Nederlandse overheid, noch de
EU heeft echter als reactie hierop adequate actie ondernomen om consumenten te beschermen.

Dit feit leidde bij foodwatch tot de volgende vragen: In
hoeverre zijn onze voedingsmiddelen momenteel verontreinigd met minerale oliën? Hebben de fabrikanten gereageerd op het debat door maatregelen te treffen?
En: zijn er in Europa nationale verschillen in niveaus
van besmetting van minerale oliën? Om deze vragen te
beantwoorden, voerde foodwatch de meest uitgebreide internationale test uit die tot nu toe is gedaan met
betrekking tot verontreiniging van voedsel met minerale
olie: 120 voedselproducten verpakt in kartonnen en
papieren verpakkingen werden geanalyseerd op verontreiniging met minerale oliën.
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2. HOE KOMT MINERALE OLIE
IN VOEDSEL TERECHT?

3. GEZONDHEIDSRISICO‘S

Minerale olie komt vooral via verpakkingsmateriaal in
voedsel terecht, maar er zijn ook andere bronnen.

Minerale olie in voedsel kan in twee groepen worden
gecategoriseerd:

Uit verpakkingsmateriaal

• Aromatische koolwaterstoffen afkomstig uit minerale
olie (MOAH).
Deze MOAH worden ervan verdacht kankerverwekkend, mutageen (EFSA, 2012) en hormoonvestorend
te zijn. Dit betekent dat er geen concentratie bestaat
waaronder MOAH-inname als veilig beschouwd kan
worden. Daarom heeft de Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid (EFSA) het standpunt ingenomen
dat elke blootstelling aan deze aromatische kool waterstoffen via voedsel als ‘potentieel zorgwekkend’
beschouwd dient te worden.

Gerecyclede kartonnen verpakkingen kunnen minerale
olie overdragen aan de verpakte levensmiddelen door
direct contact en vooral via verdamping. Maar ook voedselproducten die verpakt zijn in karton van verse (niet
gerecyclede) papiervezels kunnen minerale olie bevatten.
Dit komt doordat de verpakte levensmiddelen bij opslag
en vervoer vaak weer in kartonnen grootverpakkingen
worden verpakt. Deze (opslag)dozen zijn ook vaak
gemaakt van gerecycled (golf)karton. De minerale olie in
deze grootverpakkingen kan dan, door verdamping, dwars
door de ‘schone’ kartonnen voedselverpakking heen in
het voedselproduct terecht komen.
Andere bronnen van verontreiniging

foodwatch beschouwt in dit onderzoek dan ook elk
product waarin MOAH is gevonden, ongeacht de 		
concentratie, als onaanvaardbaar verontreinigd.

• Verzadigde koolwaterstoffen afkomstig uit minerale
olie (MOSH).
Deze MOSH worden vaker en in hogere concentraties
gevonden dan MOAH. MOSH kunnen zich ophopen
in het lichaam en zouden verschillende organen 		
kunnen beschadigen. Gemiddeld bevat ons lichaam
ongeveer één gram van deze verzadigde koolwaterstoffen. Dit betekent dat kwantitatief gezien, MOSH
de grootste verontreinigingen in het menselijk lichaam
zijn. Er is geen aanvaardbare dagelijkse inname-limiet
voor MOSH vastgesteld. Dit komt omdat er geen
sluitende toxicologische evaluatie beschikbaar is.
foodwatch heeft daarom in dit onderzoek een eigen
beoordeling ontwikkeld voor de mate van besmetting met MOSH. We gaan daarbij uit van het principe
‘hoe lager de besmetting, hoe beter.’

Voedselproducten raken ook verder stroomopwaarts in
het productieproces verontreinigd met minerale olie.
Minerale oliën zijn, in bepaalde concentraties, aanwezig
in het milieu. Daarnaast maakt de voedselindustrie voor
diverse toepassingen gebruik van minerale oliën, zoals
bijvoorbeeld in smeermiddelen voor machines die betrokken zijn in het productieproces of in lijm.
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4. PRODUCT SELECTIE EN TESTMETHODE
Bij de selectie van te onderzoeken voedingsproducten
heeft foodwatch gekozen voor producten waarvan wij
verwachtten dat het risico op besmetting het hoogst is.
Lange houdbaarheid

Onze focus is tevens geweest op voedingsmiddelen
met een lange houdbaarheid. De reden hiervoor is dat
de migratie van minerale oliën voortduurt over de tijd
en de mate van besmetting daarom afhankelijk is van
de tijd die het product doorbrengt in de verpakking.
Producten met lange houdbaarheid hebben daarom een
grotere kans op (ernstige) besmetting.
Wij hebben producten getest die verpakt zijn in karton
met en zonder (plastic) binnenzak. Deze keuze hebben
we gemaakt omdat studies hebben aangetoond dat de
meeste materialen waarvan dergelijke binnenzakken zijn
gemaakt, de MOSH en MOAH niet tegenhouden.

Selectie van productcategorieën

Testmethode

In de drie landen werden levensmiddelen gekozen die
(1) vaak en/of in grote hoeveelheden worden gegeten
en (2) waar eerder ook verontreinigingen met minerale
olie zijn gevonden: rijst, pasta en cornflakes. Daarnaast
werden producten getest die vooral populair zijn in één
van de drie landen (Duitsland: tarwegriesmeel, Frankrijk: couscous en linzen, Nederland: hagelslag). De
A-merken werden willekeurig geselecteerd. Bij de supermarkten werd gekozen voor degenen met het grootste
marktaandeel – in Nederland Albert Heijn, Jumbo, Lidl
en Aldi. Tenslotte werden vijfentwintig verschillende
aanvullende voedingsproducten getest om een breder
overzicht te krijgen van de mate van besmetting.

De geteste producten werden in de drie betrokken landen aangeschaft binnen een periode van een week aan
het einde van juni 2015. In een laboratorium in Duitsland werd vervolgens het gehalte aan minerale oliën bepaald voor elk product middels een erkende testmethode (on-line HPLC-GC-FID) in overeenstemming met de
handleiding van het Duitse Federale Instituut Risicobeoordeling (BfR) („Messung von Mineralöl-Kohlenwasserstoffen in Lebensmitteln und Verpackungsmaterialien“).
Alle testen werden in juli 2015 uitgevoerd door een
geaccrediteerd laboratorium (DIN EN ISO 17025).
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5. SAMENVATTING EN INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
Nederland

Nederland steekt er, wat de vervuiling van de geselecteerde levensmiddelen betreft, duidelijk negatief bovenuit
ten opzichte van met name Duitsland maar ook Frankrijk.
Bijna de helft (47%) van de onderzochte producten (17
van de 36) bleek te zijn vervuild met MOAH.
In 33 van de 36 onderzochte producten (92%) is MOSH
gevonden met in een kwart (25%) van de producten (9
vd 36) meer dan 5 mg per kg.
Opmerkelijk is dat zowel voor wat betreft MOAH als
MOSH hoge vervuilingsniveau’s zijn gevonden in de
onderzochte categorie pasta’s.

Internationale vergelijking

51 van de 120 geteste producten (43%) bleken aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie (MOAH) te bevatten. MOAH waren in hogere concentraties aanwezig
in de producten die waren gekocht in Nederland, ten
opzichte van die uit Duitsland en in mindere mate ook
Frankrijk.
In totaal bleken 100 van de in totaal 120 geteste producten (83%) uit de drie verschillende landen te zijn verontreinigd met verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH). Hiervan werden in 12 producten (10%)
hoge concentraties van meer dan 5 mg per kg gevonden,
waarvan 9 afkomstig uit Nederland. MOSH waren vaker
en in hogere concentraties aanwezig in Nederland dan
in met name Duitsland, maar ook Frankrijk.

Met name de vervuiling van de onderzochte pasta’s
in Nederland is opmerkelijk, zeker ook gezien de veel
lagere vervuiling die werd gevonden in de pasta’s in
Duitsland en Frankrijk.
Opvallend was dat zowel voor wat betreft MOSH als
MOAH de Duitse producten aanzienlijk lagere vervuilingsniveau’s hadden. Het lijkt erop dat een aantal
Duitse fabrikanten zijn overgeschakeld naar verse
papiervezels of effectieve(re) barrières gebruiken in hun
gerecyclede kartonverpakkingen. Deze veranderingen
kunnen zijn ingegeven omdat in Duitsland het probleem
van MOSH en MOAH in voedsel al langer op de kaart
staat en veel publiciteit kreeg.
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Verdere interpretatie resultaten

De testresultaten duiden erop dat de verpakking of de
opslagdozen vermoedelijk de belangrijkste bronnen van
vervuiling zijn. Er waren echter ook producten waarvan
de besmetting (gedeeltelijk) afkomstig leek uit andere
bronnen zoals smeermiddelen. Er is geen zekerheid te
geven over de bron van de gevonden verontreinigingen
omdat de producten in dat geval getest hadden moeten
worden in een aantal verschillende stadia.
Een opmerkelijke bevinding was dat verschillende voedingsproducten MOAH bevatten, terwijl er geen spoor
van MOAH te vinden was in de kartonnen verpakking
van het product. In deze gevallen leek de verpakking
te zijn gemaakt van zuivere verse papiervezels. Volgens
de analyse van het laboratorium is deze verontreiniging
waarschijnlijk ontstaan door migratie van MOAH uit de
(vaak kartonnen) grootverpakkingen waarin de verpakte
producten werden opgeslagen of vervoerd.

Tenslotte tonen de testresultaten ook aan dat sommige
fabrikanten blijkbaar al effectieve barrières in hun kringlooppapier verpakkingen hebben opgenomen, waarmee
migratie van minerale oliën in voedingsmiddelen wordt
voorkomen. Deze aanname is gebaseerd op het feit dat
in een aantal gevallen een hoog gehalte aan minerale
olie werd gevonden in de verpakking van het voedingsproduct, maar het verpakte product zelf een laag besmettingsniveau had die ook niet toenam in de tijd.

Belangrijke opmerkingen

Deze test is slechts een momentopname. Wanneer we in
een product van een merk een bepaald gehalte MOAH
of MOSH hebben gevonden, kunnen daar geen algemene conclusies uit worden getrokken over de mate van
besmetting van dit product of merk in het algemeen.
Vanwege het feit dat migratie een tijdsafhankelijk proces
is en de producten die we hebben getest een korte tijd
na aankoop in de winkels zijn getest, ligt het voor de
hand dat de verontreinigingsniveaus van een aantal producten die geen effectieve barrière hebben in de verpakking, hoger zouden zijn uitgevallen als er dichter bij de
houdbaarheidsdatum zou zijn getest.
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6. EISEN FOODWATCH
De testresultaten laten enerzijds hoge besmettingsniveau’s zien, maar anderzijds ook dat het probleem van
verontreiniging met minerale olie voor levensmiddelenfabrikanten oplosbaar is. Om ervoor te zorgen dat de
consumenten effectief en volledig worden beschermd
tegen de gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan
besmetting met minerale olie, eist foodwatch dat de
volgende maatregelen worden genomen:

Functionele barrières moeten verplicht worden gesteld voor alle papieren of kartonnen
verpakkingen van levensmiddelen bij gerecycled verpakkingsmateriaal: Wetgeving
die slechts gericht is op minerale olie is niet voldoende.
Dit komt omdat een groot aantal andere schadelijke
stoffen in gerecycled papier en karton in het voedsel
terecht kunnen komen. Het hierboven genoemde onderzoek van BMELV kwam tot de duidelijke conclusie dat
een effectieve barrière de enige methode is om te voorkomen dat voedsel besmet raakt met stoffen uit verpak-

1.)

kingen. Dit kan een binnenzak zijn, uit geschikt materiaal, of een barrière of stof die de vervuiling bindt binnenin de kartonnen verpakking.
Ook als de verpakking van verse vezels is gemaakt, moet
er een barrière worden ingebouwd om het voedsel te beschermen tegen besmetting tijdens het vervoer en opslag.
Uitzonderingen op de verplichte barrière mogen alleen
worden verleend als de fabrikant kan aantonen dat, als
gevolg van de eigenschappen van het levensmiddel of de
speciale bewaarcondities, geen migratie zal optreden.
Specifieke grenzen moeten worden bepaald
voor maximale concentraties van MOSH,
MOAH en andere schadelijke stoffen in
a levensmiddelen.
Een verordening die alleen geldt voor gerecycled papier
en kartonnen verpakkingen van levensmiddelen heeft
nog geen invloed op de verontreiniging van voedsel met
minerale oliën die zich voordoet in andere stadia van de

2.)

productie van het voedingsmiddel. Deze besmetting kan
alleen worden voorkomen en aangepakt als specifieke
maximale gehalten worden vastgesteld voor minerale
oliën in levenmsiddelen en de naleving van deze grenzen effectief wordt gehandhaafd. De vermoedelijk kankerverwekkende en mutagene MOAH mogen in geen
geval in aantoonbare hoeveelheden in voedsel zitten,
uitgaande van het gebruik van de meest geavanceerde
methoden van laboratoriumanalyse.
Om de consument te beschermen tegen deze gezondheidsrisico’s, moeten de hierboven genoemde eisen zo
snel mogelijk in Europese wetgeving worden vastgelegd
zodat alle Europese consumenten effectief en in gelijke
mate worden beschermd tegen de gezondheidsrisico’s
van minerale oliën en andere schadelijke stoffen in gerecycled papier en levensmiddelen. Dit is echter helaas
een langdurig proces. Daarom is Nationale wetgeving
nodig om ook in de tussentijd consumenten te beschermen.

9

ervan verdacht kankerverwekkend, mutageen en hormoonverstorend te zijn. Er bestaat geen concentratie waaronder het
gehalte MOAH veilig en acceptabel is. In de beoordeling van
onze testuitslagen krijgen dan ook alle producten waar MOAH
is gevonden, ongeacht de concentratie, een rode kleur.
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Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH) hopen
zich op in het lichaam en zouden schade aan organen kunnen
veroorzaken. Er is geen aanvaardbare dagelijkse inname-limiet
voor MOSH vastgesteld. Dit komt omdat er geen sluitende
toxicologische evaluatie beschikbaar is. foodwatch heeft daarom
in dit onderzoek een eigen beoordeling ontwikkeld voor de
mate van besmetting met MOSH uitgaande van het principe
‘hoe lager de besmetting, hoe beter’ met drie categorieen.

7. TESTRESULTATEN
Beoordeling resultaten

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie (MOAH)
worden ervan verdacht kankerverwekkend, mutageen
en hormoonverstorend te zijn. Er bestaat geen concentratie waaronder het gehalte MOAH veilig en acceptabel
is. In de beoordeling van onze testuitslagen krijgen dan
ook alle producten waar MOAH is gevonden, ongeacht
de concentratie, een rode kleur.
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH)
hopen zich op in het lichaam en zouden schade aan
organen kunnen veroorzaken. Er is geen aanvaardbare
dagelijkse inname-limiet voor MOSH vastgesteld. Dit
komt omdat er geen sluitende toxicologische evaluatie
beschikbaar is. foodwatch heeft daarom in dit onderzoek
een eigen beoordeling ontwikkeld voor de mate van
besmetting met MOSH uitgaande van het principe ‘hoe
lager de besmetting, hoe beter’ met drie categorieen.

Evaluatie Verzadigde
koolwaterstoffen
uit minerale olie
(MOSH)

Evaluatie aromatische
koolwaterstoffen
uit minerale olie
(MOAH)

Geen aantoonbare
of geringe
verontreiniging*
≤ 2 mg/kg

Aanzienlijke
verontreiniging
> 2 ≤ 5 mg/kg

verontreiniging
niet aantoonbaar*

Ernstige
verontreiniging
> 5 mg/kg

verontreiniging
aantoonbaar

* Grens aantoonbaarheid van MOSH en MOAH: droge producten
0,2 mg/kg; vet bevattende producten 0,5 mg/kg.
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2

NL

RIJST

Uncle Ben's
Langkorrelrijst

Lassie
Toverrijst

AH
Pandan rijst
(Albert Heijn)

AH Puur&Eerlijk
biologische
witte rijst
(Albert Heijn)

Jumbo
Zilvervliesrijst
(Jumbo)

Sawa
Snelkookrijst
(Aldi)

Golden Sun
Witte Snelkookrijst droge korrel
(Lidl)

Houdbaarheidsdatum

07/09/2017

05/2017

27/05/2017

15/05/2016

04/2016

04/06/2017

06/05/2017

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

6,4

34

33,6

37,2

37,7

8,9

8,4

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

2,4

0,9

0,6

1,0

3,0

0,4

0,9

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,3

0,8

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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3

NL

PASTA

De Cecco
Spaghetti
Bio

Honig
Dora Pasta

Grand’Italia
Lasagne

AH
Lasagnebladen
(Albert Heijn)

Jumbo Spaghetti
(Jumbo)

D'Antelli
Tagliolini
(Aldi)

Combino
Tagliatelle
(Lidl)

Houdbaarheidsdatum

14/03/2017

04/2017

20/02/2018

20/04/2018

04/2018

20/04/2017

09/05/2017

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

51

442,2

1008

561

698

760

12

<5

63

213

67

74

114

<5

Niet aantoonbaar

12,4

3,6

13,4

133

27,5

3,6

Niet aantoonbaar

0,3

0,6

1,2

0,6

5,0

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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4

NL

CORNFLAKES

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Kellogg’s
Corn Flakes

Hahne
Corn Flakes

Allos
Amaranth Corn
Flakes
Bio

AH
Corn Flakes
(Albert Heijn)

AH Basic
Corn Flakes
(Albert Heijn)

Jumbo
Corn Flakes
(Jumbo)

Crownfield
Corn Flakes
(Lidl)

16/04/2016

16/05/2016

27/10/2015

11/05/2016

29/06/2016

12/06/2016

28/04/2016

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

188

373

343

428

252

196

17,9

31

105

77

122

66

58

<5

0,6

0,4

5,1

1,3

0,5

0,4

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

1,2

0,4

0,2

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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5

NL

HAGELSLAG

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

De Ruijter
Puur
Chocoladehagel

De Rit
Chocoreale Dark
Bio

K3
Hagelslag

AH Basic
Sprinkles
Plain Chocolate
(Albert Heijn)

Kiekeboe
Pure Chocolade
Hagelslag
(Aldi)

Mister Choc
Twinkelz
Hagelslag Melk
(Lidl)

Jumbo
Hagelslag Puur
(Jumbo)

06/2016

10/05/2016

07/2016

05/2016

06/07/2016

10/2015

05/2016

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

98,8

34,5

<5

10

19

7,5

17,1

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

2,3

3,0

0,8

1,4

5,2

4,5

0,8

Niet aantoonbaar

0,7

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,8

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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6

NL

OVERIG

Quaker
Havermout

Koopmans
Maizena

Haust
Beschuit
paneermeel

Brinta
Graanontbijt

De Ruijter
Vruchtenhagel

Droste
Cacao

AH
Couscous
(Albert Heijn)

AH
Griesmeel
(Albert Heijn)

Houdbaarheidsdatum

30/04/2016

10/02/2018

07/12/2015

05/2016

05/2016

11/03/2018

23/05/2017

04/2017

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

5,5

387

16

371

70

7

483

26,9

<5

104

<5

111

<5

<5

77

<5

0,8

12,6

2,3

6,1

Niet aantoonbaar

9,4

3,0

1,6

Niet aantoonbaar

1,9

Niet aantoonbaar

1,2

Niet aantoonbaar

0,7

0,7

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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7

D

RIJST

Uncle Ben's
Loser Reis
SpitzenLangkorn-Reis

reis-fit
SpitzenLangkorn

Curtiriso
Natur Langkorn
Parboiled Reis

Müller’s Mühle
Minuten
Spitzen Langkorn Reis

Wurzener
Langkorn Reis

Rewe Bio
SpitzenLangkornreis
(Rewe)

Bon-Ri
Kochbeutel Reis
Spitzen-Langkorn (Aldi Nord)

Gut & Günstig
Langkorn
Spitzen Reis
(Edeka)

Houdbaarheidsdatum

29/09/2017

10/03/2017

28/07/2016

22/09/2016

28/04/2017

12/05/2017

10/10/2017

18/09/2017

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

9,3

91,2

220

46,1

16,9

17,5

20,1

16

<5

<5

78

<5

<5

<5

<5

<5

0,9

3,8

2,3

0,9

1,7

0,3

0,8

0,6

Niet aantoonbaar

0,6

0,7

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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8

D

PASTA

Barilla
Spaghetti n.5

Alnatura
Lasagne

Edeka Italia
Lasagne N.61
(Edeka)

K-Classic
Lasagne
(Kaufland)

Rewe
Beste Wahl
Lasagne
(Rewe)

San Fabio
Lasagne
(Penny)

Combino
Tortiglioni
(Lidl)

real Quality
Spaghetti
(Real)

Houdbaarheidsdatum

01/11/2017

19/04/2018

13/02/2018

02/04/2018

25/04/2018

05/2018

14/04/2017

03/03/2018

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

48,8

134

92

110

66,8

83

19,3

28,7

<5

12

10

<5

<5

<5

<5

<5

0,2

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

1,5

1,2

3,0

1,7

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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9

D

GRIESMEEL

Aurora
Weichweizen
Grieß

Diamant
Weichweizen
Grieß

Weltgold
Weichweizen
Grieß

Korn Mühle
WeichweizenGrieß
(Netto)

Rewe Bio
Weichweizengrieß
(Rewe)

Penny
Weichweizen
Grieß
(Penny)

Gut & Günstig
Weichweizen
Grieß
(Edeka)

Mühlengold
WeichweizenGrieß
(Aldi Süd)

Houdbaarheidsdatum

03/04/2016

20/09/2016

11/2016

10/2016

30/04/2016

11/2016

11/2016

18/08/2016

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

38,3

537

37

440

42

61

402

16

<5

144

<5

101

<5

<5

92

<5

0,4

0,4

0,5

0,6

1,3

0,4

0,5

0,4

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,2

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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10

D

CORNFLAKES

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Kellogg‘s
Cornflakes

09/04/2016

BioBio
Cornflakes
(Netto)

01/03/2016

Gerecyclede vezels Gerecyclede vezels

Crownfield
Cornflakes
(Lidl)

04/05/2016
Verse vezels

ja! Cornflakes
(Rewe)

06/05/2016

K Classic
Cornflakes
(Kaufland)

11/03/2016

Knusperone
Cornflakes
(Aldi Süd)

25/05/2016

Kornmühle
Cornflakes
(Netto)

22/04/2016

Tip Cornflakes
(Real)

03/04/2016

Gerecyclede vezels Gerecyclede vezels Gerecyclede vezels Gerecyclede vezels Gerecyclede vezels

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

249

355

8

350

376

193

417

427

53

130

<5

99

110

53

117

145

2,0

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,6

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale
olie (MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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11

D

OVERIG

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Jonas
Rote Linsen

Baktat
Couscous

Leimer
Paniermehl

Hahne
Haferflocken

Kathi
Zitronen Kuchen
Backmischung

Mondamin
Feine
Speisestärke

Bensdorp
Kakao

2017

22/04/2017

27/07/2016

09/04/2016

28/07/2016

05/2018

08/04/2018

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

13

30,8

29,6

81,4

517

47,6

30,8

<5

<5

<5

<5

95

<5

<5

1,3

Niet aantoonbaar

1,6

3,2

1,8

1,7

0,8

0,4

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,4

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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12

D

OVERIG

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Ruf
Sweet Family
Raspel Schokolade Puder Zucker
Zartbitter

Dr. Oetker
Original Pudding
Vanille Geschmack

10/2016

–

10/2016

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

469

19

106

145

<5

<5

Niet aantoonbaar

3,4

3,1

Niet aantoonbaar

0,5

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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13

F

RIJST

Uncle Ben’s
Riz Long Grain

Taureau Ailé
Riz Méditerranée
de Camargue

Lustucru Riz long
grain incollable
Sélection
Tradition

Comptoir du
Grain Riz Long
Méditerranéen
(E.Leclerc)

Saint Eloi
Riz Long Grain
(Intermarché)

Golden Sun
Riz Long Étuvé
(Lidl)

Casino
Riz Long Grain
(Casino)

Houdbaarheidsdatum

17/07/2017

28/04/2018

25/03/2018

11/02/2017

18/03/2017

12/02/2017

21/10/2016

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

8,4

<5

9,8

505

38

170

405

<5

<5

<5

103

<5

<5

52

1,1

0,2

Niet aantoonbaar

5,0

0,5

1,4

2,7

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

1,1

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

0,8

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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14

F

PASTA

Barilla
Penne Rigate

Panzani
la Lasagne

Lustucru
Tagliatelles
Comme un Chef!

Carrefour Kids
Mini Pasta
Wheels
(Carrefour)

Turini
Lasagnes
(E.Leclerc)

Combino
Farfalle
(Lidl)

Monoprix Gourmet
Linguine
(Monoprix)

Houdbaarheidsdatum

01/11/2017

01/03/2018

15/04/2018

07/07/2017

22/02/2018

06/05/2017

04/03/2018

Verpakkingsmateriaal**

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

50,1

244

17,1

506

270

23

260

<5

39

<5

103

50

<5

42

0,2

0,3

Niet aantoonbaar

4,6

Niet aantoonbaar

0,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

1,1

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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15

F

CORNFLAKES

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Kellogg's
Corn Flakes

Pétales de maïs
sucrés
(Carrefour)

Chabrior
Corn Flakes
(Intermarché)

Eco+
Corn flakes
sucrés
(E.Leclerc)

Monoprix
P’tit Prix
Corn Flakes
(Monoprix)

U bio
Corn Flakes
(Super U)

Auchan
Sugar Flakes
(Auchan)

13/05/2016

21/02/2016

07/05/2016

11/07/2016

21/06/2016

27/03/2016

28/05/2016

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

257

409

383

242

275

286

353

41

159

128

91

87

86

107

0,6

1,6

3,3

1,6

2,3

1,1

1,5

Niet aantoonbaar

0,4

0,9

0,5

0,8

0,4

0,5

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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16

F

COUSCOUS

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Ferrero
Graine de
Couscous moyen

Tipiak
Couscous moyen

Lustucru
Semoule de
Couscous Facile

Regia
Graine de
Couscous
moyenne

Saint Eloi
Couscous
Grain moyen
(Intermarché)

Carrefour Bio
Couscous
Grain moyen
(Carrefour)

Pouce Vert
Couscous
(Auchan)

01/05/2017

01/01/2017

01/02/2017

01/03/2017

02/04/2017

01/04/2017

01/03/2017

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

296

24

246

271

222

489

237

54

<5

48

37

62

138

56

1,7

1,2

2,8

1,7

2,4

4,6

2,7

0,3

Niet aantoonbaar

0,5

0,3

0,6

1,2

0,4

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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17

F

LINZEN

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Vivien Paille
Lentilles Blondes

Reflets de France
Lentilles vertes
du Puy AOP
(Carrefour)

Auchan
Lentilles corail
(Auchan)

Dia
Lentilles vertes
Bio
(Dia)

Notre Jardin
Lentilles blondes
(E.Leclerc)

U Saveurs
Lentille verte
du puy AOP
(Super U)

Casino
Lentilles vertes
(Casino)

17/04/2018

04/2017

01/2017

27/08/2017

17/04/2017

13/09/2017

14/10/2017

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

403

478

289

474

406

113

380

93

103

68

112

79

<5

74

3,4

2,8

8,5

2,9

2,4

0,7

1,1

0,6

0,6

2,7

0,6

0,6

Niet aantoonbaar

0,5

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
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F

OVERIG

Houdbaarheidsdatum
Verpakkingsmateriaal**

Ebly

Van Houten
L’Original
100% Pur Cacao

BN
Gout Chocolat

Maizena
Fleur de Maïs

Nestlé dessert
100% Cacao
Poudre brute non
sucrée

Auchan
Poudre Cacotée
Bio
(Auchan)

Top Budget
Purée de pommes
de terres en flocons
(Lidl)

21/04/2018

25/02/2018

03/2017

04/2018

01/2017

16/03/2017

03/2016

Gerecyclede vezels***

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Verse vezels

Verse vezels

Gerecyclede vezels

Gerecyclede vezels

418

58

625

41

17,5

350

317

<5

<5

32

<5

<5

75

89

Niet aantoonbaar

12,8

4,0

0,3

11,6

Niet aantoonbaar

1,1

Niet aantoonbaar

1,3

Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar

1,2

Niet aantoonbaar

0,3

IN DE VERPAKKING
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg
Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg
IN HET LEVENSMIDDEL
Verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOSH) in mg/kg

Aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie
(MOAH) in mg/kg

**Aanname op basis van de in de verpakking voorkomende hoeveelheden MOSH en MOAH (bij minder dan 175 mg/kg MOSH
en bij geen tot geringe verontreiniging van MOAH in de verpakking, wordt aangenomen dat het verse papiervezel betreft)
***of verse vezels, gewaxt
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