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BEHEERDER & VERDELER VAN
www.nubel.com

DE BELGISCHE

VOEDINGSMIDDELENTABEL,
DE MERKNAMENDATABANK EN DE VOEDINGSPLANNER

NUBEL
VOOR EEN EVENWICHTIGE
VOEDING
Nubel (Nutriënten België) werd in 1990 opgericht.
Het doel van onze organisatie? De Belg aan de
juiste wetenschappelijke informatie helpen zodat
hij z’n voeding op een evenwichtige manier kan
samenstellen. Wij stellen onze uitgebreide kennis
over voedingsbestanddelen ter beschikking zodat
je bewuste keuzes rond voeding kunt maken en op
basis van een evenwichtig voedingspatroon er een
gezonde levensstijl kunt op nahouden.

EEN EVENWICHTIGE
SAMENSTELLING

ONZE DATABANK

Wij beheren m.a.w. de informatie over voedingsmiddelen die je op de Belgische markt vindt.
Dit doen we met kennis van zaken en in overleg.
Onze partners uit de publieke sector zijn de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen & Leefmilieu en het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV). Onze partners uit
de private sector: de Federatie van de Voedingsin
dustrie (FEVIA) en de Boerenbond.

Het NIMS (Nubel Information Management
System) is een databank waarin je allerlei weten
schappelijke gegevens rond nutriënten (ook voedingsstoffen genoemd) en voedingsmiddelen vindt.
Het is een rijke bron van informatie voor zowel dië
tisten, artsen, onderwijsinstellingen, producenten,
wetenschappelijke organisaties als voor het grote
publiek. Deze databank biedt je op een overzichtelijke manier inzichten over de bouwstenen van
onze voeding.
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VOEDINGSSTOF ≠
VOEDINGSMIDDEL
Een nutriënt of voedingsstof is een bestanddeel
van een voedingsmiddel dat zorgt voor de groei, de
weefselopbouw, het herstel en het in stand houden
van onze lichaamsfuncties. Voorbeelden van voe
dingsstoffen zijn eiwitten, koolhydraten, vetten,
water, vitaminen, mineralen, sporenelementen en
voedingsvezels. Een voedingsmiddel daarentegen
kan meerdere nutriënten bevatten.
Zo is melk een voedingsmiddel
dat o.a. voedingsstoffen zoals
eiwitten, calcium en vita
mine B2 levert.

VOEDING
DOOR EEN
WETENSCHAP
PELIJKE BRIL
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DE BELGISCHE
VOEDINGSMIDDELENTABEL

ONZE INSTRUMENTEN
Nubel verspreidt haar kennis via www.nubel.com.
Op deze site vind je een overzicht van de instru
menten waarmee wij gezonde voeding promoten.
In vogelvlucht zijn dit
•

Belgische Voedingsmiddelentabel

•

Merknamendatabank

•

Voedingsplanner

•

Nubel in zakformaat

Deze middelen hebben elk hun eigen insteek maar
slechts één doel voor ogen: de voedingsprofessio
nal en consument helpen bij het maken van gezon
de keuzes rond voeding.

NUBEL
VOEDINGSMIDDELENTABEL
PRECIES &
PUNCTUEEL

DE MERKNAMENDATABANK

Dit is een publicatie in print waarin je de voedingsstoffen
van 1400 voedingsmiddelen, die je op de Belgische markt
kunt kopen, terugvindt. Deze voedingsmiddelen zijn on
derverdeeld per voedingsgroep (vb. groenten, graan, vlees,
zuivel...) en worden vertaald naar 32 voedingsstoffen. Zo
wordt duidelijk hoeveel eiwitten, vetten, suikers, vezels,
vitaminen elk van die voedingsmiddelen precies bevat. Recent
werden ook de Belgische hoeveproducten toegevoegd.
Onze Voedingsmiddelentabel bevat voortaan een
breder gamma van:

Deze online databank biedt
METEN = WETEN
je gedetailleerde info over
de nutritionele waar
den van maar liefst
Onze merknamendatabank werkt op een gestandaardiseerde
8700 voedingsmiddelen
manier. We werken met standaard maten en gewichten. Dit
waarvan 6300 merk
MERKNAMENDATABANK:
laat ons toe op een uniforme manier de kwantitatieve gege
producten in België.
MERKPRODUCTEN, PRIVATE
vens van een voedingsmiddel te analyseren en weer te geven.
Deze gegevens kun
Zodat je de waarden van de verschillende voedingsmiddelen
LABELS
&
GENERIEKE
je
raadplegen
op
kunt vergelijken en weloverwogen keuzes kunt maken.
PRODUCTEN VERTAALD IN
www.internubel.be.
VOEDINGSWAARDEN
Deze site wordt door
ons team, in samenwer
king met Fevia, up-todate gehouden. Zodat zowel
de voedingsprofessional als de
Voedingsmiddel
Na
Fe
Vit C
Energie Eiwit Vet Chol KH Vezel Ca
g
g
mg
g
g
mg
mg
mg
mg
kcal/kJ
hoeveelheid per 100g
consument hier altijd terecht kan voor
Bruin brood
242/1013
7
3.6
30
45.6
5.7
26
520
1.7
de meest accurate informatie over de voedings
Appel met schil
43/179
0.3
0.0
0
10.4
2.3
5
1
0.2
4
bestanddelen van allerlei merkartikelen.

NUBEL

NIEUW

•

informatie over soepen, bereide gerechten,
vegetarische en sojaproducten;

•

een nieuwe groep van typisch Belgische producten,
meer bepaald de hoeveproducten;

•

de mediaanwaarden die berekend worden binnen de
gegroepeerde data van een productset van vergelijkbare
merkproducten.

Op het menu van deze publicatie staat ook allerlei interessante
algemene informatie over de functies en essentiële bestandde
len van voeding. En als toetje worden de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden voedingsmiddelen voor volwassenen en kinderen
geserveerd. Al deze informatie van de Belgische Voedingsmidde
lentabel is ook online beschikaar via www.nubel.com.
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Rundvlees, biefstuk mager

98/411

22.8

0.8

64

0

0

9

52

2.4

-

Melk, halfvolle

46/192

3.3

1.5

6

4.8

0

118

38

0

2

Confituur

244/1037

0.4

0.1

0

60.0

1.1

6

1

0

5

Hoeve roomijs vanille

197/824

3.6

9.6

46

23.3

0

108

53

0.2

-
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MERKNAMENDATABANK ONDER DE LOEP

BROOD

MELK

CONFITUUR

snede

groot brood, rond

(>750g)

35 g

snede

klein brood, rond

(<550g)

25 g

snede

groot brood, lang

(>750g)

30 g

snede

middelgroot brood, lang

(550g-750g)

25 g

snede

klein brood, lang

(<550g)

20 g

snede

middelgroot brood, rond

(550-750g)

30 g

brik(ken)

20 cl

eetlepel(s)

afgestreken

200 g
12 g

koffielepel(s)

afgestreken

4,5 g

weinig

in tas van 125 ml

8g

matig

in tas van 125 ml

15 g

veel

in tas van 125 ml

30 g

water/limonadeglas

groot

250 g

water/ limonadeglas

klein

150 g

eetlepel(s)

afgestreken

30 g

glazen potje(s)

klein

50 g

koffielepel(s)

afgestreken

11 g

portie(s)

sne(e)den 35 g

14 g

portie(s)

individue(e)l(e)

25 g

MET
www.internubel.be

WEET JE WAT
JE EET

DE VOEDINGSPLANNER

EEN HANDIGE TOOL

De Nubel Voedingsplanner is een
handige internet toepassing waarmee
je de balans kunt berekenen tussen de
calorieën die je opneemt (wat je eet en
drinkt) en de calorieën die je verbruikt
(=resultaat van je inspanningen). Dit
instrument geeft je inzicht in je voe
dingspatroon en helpt je bewuster met
voeding en beweging om te gaan.

De online Nubel Voedingsplanner bestaat uit 3 rubrieken:

IN
EVENWICHT?
MET DE VOEDINGSPLANNER WEET JE
HET
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•

Persoonlijke instellingen: hier geef je je persoonlijke gegevens (naam, leef
tijd, gewicht, lengte) in, kun je je BMI (Body Mass Index) berekenen en een
gepersonaliseerd voedingsplan opstellen.

•

Dagboek: in deze rubriek kun je ingeven wat je elke dag gegeten hebt en hoe
veel lichaamsbeweging je gedaan hebt. Zo zie je duidelijk hoeveel calorieën
je opgenomen hebt en hoeveel je er verbrand hebt. Hoe kleiner het verschil
tussen deze twee bedragen, hoe meer je eet- en leefgewoonten in evenwicht
zijn. Dit dagboek reikt je ook elke dag handige voedingstips aan die je helpen
op een prettige manier af te vallen.

•

Rapporten: dag- en weekrapporten zetten allerlei gegevens rond je voedings
inname, gewichtsevolutie, dieetplan op een rij. Ook deze rapporten worden
niet alleen door diëtisten, voedingsspecialisten, artsen en het onderwijs ge
bruikt. Ook de Belgische burger wil steeds meer weten over de voedings
waarden van de producten die hij consumeert.

7

DE VOEDINGSPLANNER PRO

EEN PROFESSIONELE TOOL

De professionele versie van de voedings
planner richt zich naar diëtisten, voedingsprofessionals en ziekenhuizen. Hij laat je
toe om aan patiëntenbeheer te doen en om
interessante voedingsgegevens vlot uit te
wisselen.

In de praktijk maakt de Voedingsplanner Pro het volgende mogelijk:

BESTEL NU

www.nubel.com

R
MEE
?
INFO

•

Patiëntenbeheer: je kunt de individuele voedingsbehoeften per patiënt bij
houden en managen. Zo wordt een voedingsbeleid op maat van de patiënt
realiteit.

•

Screening: de voedingstoestand van de patiënt kan via de beschikbare
screeningtools (MUST, NRS, MNA) gemeten worden. Dit vormt een
ideale basis om een gepersonaliseerd voedingsplan, dat van de individuele
behoeften uitgaat, op te stellen.

•

Delen van informatie: je kunt specifieke producten en recepten die binnen
je organisatie gebruikt worden, delen met de andere leden van je organi
satie.

De resultaten van de screening bij ouderen in ziekenhuizen worden ter be
schikking gesteld van het Directoraat-Generaal ‘Gezondheidszorg’ van de FOD
Volksgezondheid. Deze informatie dient als ondersteunend materiaal voor het
uitstippelen van het gezondheidsbeleid van de Minister van Volksgezondheid.

VOEDINGSPLANNER RESTO
Meer informatie over deze toepassing
vind je terug op www.nubel.be.

NUBEL
SAMEN VOOR EEN
EVENWICHTIGE EN
GEVARIEERDE VOEDING

CHECK
NUBEL ON
FACEBOOK
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