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Kandidaat Gouden Windei 2020: 
 
Philadelphia truffel 
 
Kritiek foodwatch: 
 
Deze Philadelphia roomkaaspread met 

truffel bevat slechts 0,07% (zomer)truffel, en dat is wel erg karig. Dit 
komt neer op 0,1 gram zomertruffel per kuipje. Maar ook al zit er zo 
weinig truffel in deze spread, je betaalt er wel voor. De truffelsmaak is er 
vooral door de toevoeging van een heel klein beetje zomertruffel en 4% 
stukjes paddenstoelen. Mag je dan zo hard pronken met ‘truffel’ op de 
verpakking? Maar ook al zit er zo weinig truffel in deze spread, je betaalt 
er wel voor. Met minimale inspanning heeft Philadelphia een maximaal 
resultaat proberen te behalen.  
 
Feiten en bronnen 
 

• Ook al heb je weinig truffel nodig om aan een voedselproduct  
een truffelsmaak te geven een percentage van 0,07% truffel  
is extreem weinig.   

• Ter vergelijking, in de Philadelphia truffel zit tot ruim 50x 
minder truffel dan andere voedingsmiddelen ‘met truffel’ die te 
koop zijn in de supermarkt. AH Salami met zomertruffel bevat 
4% truffel (57x meer)1. Urbani truffel roomsaus bevat 3% van 
de (zeldzamere en duurdere) witte truffel (43x meer)2. Remia 
truffelmayonaise heeft 2,5% truffel (36x meer)3. AH 
truffeltapenade bevat 0,8% truffel (11x meer)4. Jumbo Smeuïge 
risotto met 0,2% truffel (2,8x meer)5.    

• Opvallend: Philadelphia truffel zit in een kuipje van 150 gram, 
terwijl andere Philadelphia varianten worden verkocht in 
kuipjes van185 en 200 gram. Zo lijkt op het schap en op de 
schapkaartjes de prijs voor de ‘luxe’ truffelvariant wel mee te 
vallen, maar schijn bedriegt. 

• Voor een 150 gram bakje Philadelphia truffel betaal je €2,09. 
Dit terwijl je voor een 185 grams bakje Philadelphia bieslook  
 
 
 

 
1 https://www.ah.nl/producten/product/wi325353/ah-excellent-salami-met-zomertruffel 
2 https://www.ah.nl/producten/product/wi485622/urbani-truffel-roomsaus  
3 https://www.jumbo.com/remia-truffel-mayonaise-300ml/381267FLS 
4 https://www.ah.nl/producten/product/wi416622/ah-truffel-tapenade 
5 https://www.jumbo.com/jumbo-smeuige-risotto-met-truffel-250g/215207STK  

Ingrediënten: 
 
Volle melk, room, stukjes 
paddenstoelen 4% 
(gekweekte champignon, 
kastanjechampignon, 
hoorn-van-overvloed), 
zout, zonnebloemolie, 
stabilisatoren 
(johannesbroodpitmeel, 
carrageen, 
xanthaangom), peterselie, 
knoflook, 
suikerbietvezels, 
conserveermiddel 
(kaliumsorbaat), 
zomertruffel (0,07%), 
rijstzetmeel, aroma, 
voedingszuur (melkzuur), 
zwarte peper 
 

Verkoopprijs in 
detailhandel: 
 
2,09€/150gram 

Voedingswaarden per 
100g: 
 
Energie: 698 kJ/168 kcal 
Vet:  14 g 
  waarvan verz.  8,8 g 
Koolhydraten: 3,9 g 
 waarvan suikers 3,8 g 
Voedingsvezel 0,5 g 
Eiwitten  6,5 g 
Zout  1,14 g 
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€1,89 betaalt6, en voor een 185 gram bakje Philadelphia knoflook & fijne kruiden 
€2,05.7  

• Philadelphia truffel kost €13,93 per kilo. Philadelphia knoflook & fijne kruiden 
kost €11,08 per kilo. Philadelphia bieslook kost 10,22 per kilo. De 0,07% truffel 
rechtvaardigt volgens Philadelphia dus een aanzienlijk prijsverschil per kilo 
variërend van €2,85 tot €3,71. 

 
6 https://www.ah.nl/producten/product/wi384175/philadelphia-roomkaas-original  
7 https://www.ah.nl/producten/product/wi162764/philadelphia-roomkaas-kruiden  


