
Wet Zuigelingenvoeding

Van koemelkeiwit of eiwithydrolysaten vervaardigde volledige zuigelingenvoeding

Energie min. 60 kcal/100 ml max. 70 kcal/100 ml

Minimaal per 100 kcal Maximaal per 100 kcal

Eiwit 1,8 g 3 g

taurine - 12 mg

carnitine (bij van eiwithydrolysaten 

vervaardigde volledige 

zuigelingenvoeding)

1,2 mg -

Koolhydraten 9 g 14 g

lactose 4,5 g -

Vet 4,4 g 6,0 g

linolzuur 300 mg 1200 mg

α-linoleenzuur 50 mg -

Mineralen

natrium 20 mg 60 mg

kalium 60 mg 160 mg

chloride 50 mg 160 mg

calcium 50 mg 140 mg

fosfor 25 mg 90 mg

magnesium 5 mg 15 mg

Spoorelementen

ijzer 0,3 mg 1,3 mg

zink 0,5 mg 1,5 mg

koper 35 μg 100 μg

mangaan 1 μg 100 μg

seleen 1 μg 9 μg

jodide 10 μg 50 μg

fluoride  - 100 μg

Vitamines

vitamine A 60 μg RE 180 μg RE

vitamine C 10 mg 30 μg

vitamine D 1 μg 2,5 μg

vitamine E ** 1,2 mg α-TE

vitamine K 4 μg 25 μg

vitamine B1; thiamine 60 μg 300 μg

vitamine B2; riboflavine 80 μg 400 μg

niacine 300 μg 1500 μg

panthoteenzuur 400 μg 2000 μg

vitamine B6 35 μg 175 μg

foliumzuur 10 μg 50 μg

vitamine B12 0,1 μg 50 μg

biotine 1,5 mg 0,5 μg

nucleotiden  - 5 mg

* Informatie afkomstig uit Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding 

en opvolgzuigelingenvoeding. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn slechts de minima en maxima van genoemde nutriënten 

gegeven. De volledige tekst van deze richtlijn is te vinden via website http://eur-lex.europa.eu

** Deze waarde is afhankelijk van de gekozen receptuur van de fabrikant. Zie voor meer informatie de Richtlijn 2006/141/EG 

Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Disclaimer: Babyvoedingchecker.nl heeft uiteraard de nodige zorg besteed aan de hierbij verstrekte informatie. Babyvoedingchecker.nl probeert de producten prijsinformatie zo 

correct mogelijk weer te geven. De informatie die Babyvoedingchecker.nl verstrekt is mede afkomstig van winkels en -via de etikettering prijsinformatie zo correct mogelijk weer 

te geven. Babyvoedingchecker.nl kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.


