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Kandidaat Gouden Windei 2020: 
 
Nutella Cups 
 
Kritiek foodwatch: 
 
Nutella Cups, zogezegd ‘handig om mee te 
nemen’, maar vooral goed voor extra  
afval. Past niet binnen een wereld waarin  
de roep en noodzaak om minder plastic te 
gebruiken steeds sterker wordt.  Daarnaast 

betaal je voor dit verpakkingsafval €23,22 per kilo, terwijl je voor de 
Nutella-variant in een glazen pot (van 400 gram) €15,24 minder betaalt 
per kilo. 
 
Feiten en bronnen 
 

• Consumenten zijn zich tegenwoordig steeds meer bewust van 
de gevaren voor en de belasting van plastic op het milieu. Beelden van de 
‘plastic-soep’ in de wereldzeeën en dieren die 

 verstrikt raken in plastic gaan de wereld over. De roep om  
 minder plastic verpakkingen wordt sterker. Ook de EU richt zich 
 op het aan banden leggen van het gebruik van plastic, onder 
 meer door een verbod in te stellen op plastic wegwerpartikelen 
 per 2021.1 Deze memo heeft Nutella kennelijk gemist, want 
 Nutella komt met portieverpakkingen in plastic verpakkingen 
 die negatief bijdragen aan het plasticprobleem. Dit is niet duurzaam. 
• Nutella vraagt een smak geld voor het zogenaamde gemak van deze 

portieverpakkingen. De kiloprijs voor Nutella Cups bedraagt €23,22, dit terwijl je 
alle andere Nutella-producten (uit pot) minstens €10,- minder betaalt. Zo is de 
prijs van Nutella hazelnootpasta 400 gram per kilo €7,982, die van Nutella 
hazelnootpasta 200 gram per kilo €11,753 en die van  Nutella hazelnootpasta 
620 gram per kilo €7,13. Dat scheelt nogal wat met de cups. Je broodje smeren 
uit een pot van 400 gram in plaats van met cups scheelt een hoop geld, precies 
€0,23 per boterham. 

• Op de kartonnen verpakking van Nutella Cups en op de portieverpakkingen zelf 
staat het zogeheten groene punt-logo (een cirkel met daarin twee pijlen die in 
elkaar grijpen). Dit betekent dat de producent bijdraagt aan het afvalscheiding- 
en recyclesysteem groene punt. Het betekent niet dat Ferrero de verpakking van 
Nutella Cups maakt van gerecycled materiaal of de mono-verpakkingen zelf 
recyclet. Sectororganisatie Afvalfonds Verpakkingen zegt over het groene punt- 

 
 

1 https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/verbod-op-wegwerpplastic-vanaf-2021/ 
2 https://www.ah.nl/producten/product/wi2406/nutella-hazelnootpasta 
3 https://www.ah.nl/producten/product/wi32918/nutella-hazelnootpasta 

Ingrediënten: 
 
Suiker, palmolie, 
hazelnoten 13%, magere 
melkpoeder 8,7%, magere 
cacao 7,4%, emulgatoren: 
lecithinen [soja], vanilline. 
Glutenvrij 

Verkoopprijs in 
detailhandel: 
 
2,09€/6x15g 

Voedingswaarden per 
100g: 
 
Energie: 2252kJ/539kcal 
Vet:  30,9 g 
 waarvan verz.  10,6 g 
Koolhydraten: 57,5 g 
 waarvan suikers 56,3 g 
Voedingsvezel - g 
Eiwitten  6,3 g 
Zout             0,107 g 
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logo op hun site: “Het groene punt-logo is enkel een financieringssymbool. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat consumenten abusievelijk de indruk krijgen dat de 
verpakking met daarop een groene punt-logo, recyclebaar is of uit gerecyclede 
materialen bestaat.” 4 

• Conclusie: wie Nutella cups koopt betaalt dubbel. Je betaalt zeer veel geld voor 
extra belasting van het milieu. 

 

 
4 https://afvalfondsverpakkingen.nl/a/i/uitleg_Groene_Punt.pdf  


