
Sojaproducten als drinks, plantaardige variaties op 

yoghurt, room en desserts bevatten geen zuivel of lactose. 

Ze zijn 100% plantaardig en dus van nature lactosevrij! 

Plant power!
Wat je wilt weten over soja

Van nature lactosevrij1
De plantaardige voedingsproducten van Alpro bevatten geen 

genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO). Ze worden 

gemaakt van sojabonen zonder GGO. Om op elk moment te 

garanderen dat de sojabonen vrij zijn van GGO, gebruikt Alpro 

enkel sojabonen van landbouwers die een kwaliteitsprogramma 

volgen dat verzekert geen gebruik te maken van GGO. 

Gefermenteerde en ongefermenteerde sojaproducten

Gefermenteerde en ongefermenteerde sojaproducten passen in een gezond voedingspatroon. Er is geen verschil tussen 

de gezondheidsvoordelen van gefermenteerde en ongefermenteerde sojaproducten. Hoewel sommigen beweren dat 

gefermen teerde sojaproducten beter zijn voor de gezondheid dan niet-gefermenteerde producten, is dat ongegrond en 

zijn er geen wetenschappelijke studies die dat bevestigen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat door fermentatie de 

verteerbaarheid van soja-eiwitten verbetert. De verteerbaarheid van soja-eiwitten uit niet-gefermenteerde producten is 

echter uitstekend (doorgaans meer dan 90%).

GGO-vrij!2
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Sojaproducten passen perfect in een gezonde en evenwichtige voeding, vanaf 1 jaar. Alpro ontwikkelde 

een sojadrink voor kinderen vanaf 1 jaar specifi ek aangepast voor deze jonge groep; Alpro Sojadrink 1-3+. 

Onderzoek heeft aangetoond dat soja op jonge leeftijd leidt to een normale groei en ontwikkeling. 

Kinderen jonger dan 1 jaar moeten een aangepaste zuigelingenvoeding krijgen.

Sojaproducten passen binnen een gezonde voeding vanaf 1 jaar

Soja-isofl avonen zijn natuurlijke plantenbestanddelen. Ze worden ook wel fyto-oestrogenen genoemd omdat ze 

structurele gelijkenissen vertonen met het menselijke oestrogeen. Isofl avonen verschillen echter duidelijk van menselijk oestrogeen: 

ze zijn veel minder actief en hebben een andere werking op het lichaam. Isofl avonen zijn aanwezig in een groot aantal planten 

en groenten. Recent werd de veiligheid van Isofl avones bevestigd door de “European Food Safety Authority” (EFSA) in een 

wetenschappelijke opinie over voedingssupplementen met isofl avonen waar ze het e� ect op borst, baarmoeder en/of schildklier 

bekeken. Deze bevindingen over voedingssupplementen bevestigen indirect ook de veiligheid van voedingsmiddelen op basis van 

soja die van nature lagere hoeveelheden isofl avonen bevatten dan voedingssupplementen.

Isofl avonen verschillen van menselijk oestrogeen!
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Er zijn verschillende soorten suikers. Sommigen zijn van nature aanwezig in voeding, zoals lactose 

in melk of fructose in fruit. Anderen worden aan voedingsmiddelen toegevoegd, zoals bietsuiker 

of siroop. Er zijn enkelvoudige suikermoleculen (monosacchariden; zoals glucose, fructose en 

galactose), en tweevoudige suikermoleculen (disachariden; zoals sucrose, lactose en maltose). 

Alle suikers, toegevoegd of van nature aanwezig, worden op dezelfde manier verwerkt in ons 

lichaam en leveren dezelfde hoeveelheid calorieën: 4kcal per gram suikers. Sinds 2008 heeft 

Alpro het totale suikergehalte van ons assortiment met 12% verlaagd. Tegen 2018 willen we dit 

met nog eens 12,5% verlagen. Alpro biedt een uitgebreid assortiment; van ongezoete producten 

tot (licht) gezoete producten.

Sojaproducten zijn van nature arm aan verzadigd vet en bevatten geen dierlijke vetten. Door 

producten met veel verzadigde vetten, als vlees en zuivel, te vervangen door sojaproducten, 

die meervoudig onverzadigde vetten bevatten, kan de hoeveelheid verzadigde vetten en 

cholesterol in voeding worden verminderd. Vermindering van de consumptie van verzadigd 

vet draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed.

Alle plantaardige voedingsproducten op basis van soja zijn 

een volwaardige variatie voor zuivel. Sojaproducten zijn 

een bron van hoogwaardige soja-eiwitten en net zoals melk 

een bron van calcium. Daarnaast zijn alle Alpro producten 

(m.u.v. de Alpro Haverdrink) vrij van gluten!

Soja is hot dus wordt er veel over geschreven op het internet, 

ook foute informatie. Zo zou soja slecht zijn voor mannen en 

niet verantwoord zijn bij vrouwen met borstkanker. Echter zijn 

er vele wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat 

soja absoluut veilig gebruikt kan worden door iedereen.

De Gezondheidsraad beveelt het aan in de nieuwe Richtlijnen Goede 

Voeding; een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en 

minder dierlijk voedingspatroon. Een meer plantaardig eetpatroon bevat 

een ruime hoeveelheid groenten, fruit, volkoren producten, noten, zaden, 

peulvruchten en producten op basis daarvan, en minder vlees en zuivel. 

De ideale balans is een eetpatroon met 2/3 plantaardige en 1/3 dierlijke 

voedingsmiddelen. Niet alleen goed voor jou* maar ook minder belastend 

voor het milieu. Voor de productie van bijvoorbeeld een liter sojadrink is 

minder land en water nodig en er wordt minder CO2 uitgestoten dan bij de 

productie van een liter koemelk**

*    Plantaardige voedingsmiddelen zijn doorgaans arm aan verzadigd vet. 

Vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de 

instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed.

**  Ecofys, University of Twente 2016

Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid. 

Alle referenties zijn op te vragen bij de afdeling Science&nutrition NL Alpro, 076-5967076. Maart 2016
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