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Wij Belgen zijn bij de grootste chocolade-eters, 
en dat is geen toeval. De Belgische chocolade 
staat immers bekend als een product van 
topkwaliteit. Wij hebben melkchocolade getest 
en we zagen dat het goed was.

HOE WIJ TESTEN
Voor onze test selecteerden 
we 28 melkchocolades die 
worden verkocht in tabletten 
van 70 tot 500 gram. Eerst en 
vooral controleerden we het 
etiket van alle producten op de 
wettelijke eisen, zoals de 
aanwezigheid van de 
verkoopbenaming, een 
ingrediëntenlijst, het 
nettogewicht en het adres van 
de fabrikant of verdeler. 
Bij chocolade moet bovendien 
ook het cacaogehalte worden 
vermeld op het etiket. Andere 
informatie, zoals het land van 
herkomst van de cacaobonen 
en het land van productie, is 
facultatief. Ook het gewicht 
werd gecontroleerd en 
vergeleken met het gewicht 
aangeduid op het etiket.

NAAR HET ECHTE RECEPT
Vervolgens gingen we de 
samenstelling van de 
chocolade na in het labo. We 
bepaalden het gehalte 
melkbestanddelen, het gehalte 
cacaoboterequivalenten 
(andere plantaardige vetten 
dan cacaoboter) en het gehalte 
cacao. Voor al deze 
ingrediënten bestaat een 
wettelijke minimum- of 
maximumnorm, om te kunnen 
spreken van kwaliteitsvolle 
melkchocolade.
Tot slot legden we de stukjes 
chocolade voor aan een panel 
van 60 consumenten voor een 
smaakproef.

et is alweer bijna zes jaar 
geleden dat we ons de test 
over pure chocolade lieten 
welgevallen, dus vonden we 
het hoog tijd om onze 

smaakpapillen te richten op de heel wat 
populairdere melkchocolade.
Melkchocolade bevat naast cacaomassa, 
cacaoboter en suiker ook melkpoeder, in 
tegenstelling tot pure chocolade. Het is net 
aan de toevoeging van melkpoeder dat 
melkchocolade zijn mildere smaak te 
danken heeft.

Betalen met chocolade
Niet olie, maar wel cacao was het zwarte 
goud van de Azteken: het goedje was voor 
hen zo kostbaar dat het werd 
gebruikt in hun religieuze 
offerfeesten en zelfs als 
betaalmiddel. Net als de 
volkeren voor hen overigens, 
zoals de Tolteken en de Maya's. 
Zo'n 4 000 jaar geleden 
dronken bewoners van de 
Ulúavallei in Honduras al 
Xocoatal, een cacaodrank. 
Oorspronkelijk beschouwden 
de kolonialen, die in de 16e eeuw onder 
leiding van Cortez voet aan Zuid-
Amerikaanse wal hadden gezet, het als 
een vies en heidens brouwsel. Gaandeweg 
raakten ze overtuigd van de genezende en 
voedzame kracht ervan, waarop ze 
cacaobonen meenamen naar Spanje. 
Spaanse monniken maakten de bittere 
cacaodrank zoeter met honing, vanille en 
later rietsuiker, en al snel veroverde 

H
chocolade ook de westerse harten. De 
lekkernij bleef echter lang het privilege 
van de adel en de rijken der aarde. Het 
goedje zette kwaad bloed bij de kerk 
wegens zondig en decadent, en er werd 
zelfs gefraudeerd met valse chocolade. 
Rond 1848 kreeg chocolade uiteindelijk 
zijn vaste vorm zoals we die nu nog steeds 
kennen en snoepen. Doordat de prijzen 
van de ingrediënten sterk daalden, vond 
chocolade zijn weg naar de middenklasse.

Veel goede (en lekkere) resultaten
Een lange geschiedenis, en meer dan 
genoeg tijd dus om de lekkernij te 
perfectioneren. We hebben dan ook 
weinig aan te merken op de chocolade die 

we nu in onze winkels 
kunnen vinden, tenzij 
dan wat betreft de 
etikettering en bij enkele 
de smaak. Het zijn vooral 
deze twee criteria die de 
uiteenlopende scores 
verklaren. 
Eerst en vooral werd het 
etiket gecontroleerd aan 
de hand van de wettelijke 

vereisten: verkoopbenaming, 
ingrediëntenlijst, nettogewicht, adres van 
de fabrikant of verdeler en cacaogehalte 
moeten leesbaar zijn aangegeven. De 
biochocolade van Nature bevat deze info 
enkel in het Frans, terwijl Fine Food het 
cacaogehalte niet vermeldt. Zij krijgen 
beide een negatieve beoordeling. Ook Tohi 
moet punten inleveren omdat zjin etiket 

8,9 kg
zoveel chocolade 
eten we gemiddeld 
per jaar

» 

Pure chocolade

Melkchocolade

Witte chocolade

cacaomassa 

cacaomassa melkpoeder 

486 kcal/100 g

541 kcal/100 g

571 kcal/100 gmelkpoeder 

ANDERE SAMENSTELLING VOOR ZWART, BRUIN EN WIT
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HOE LEEST U DE TABEL

Goede kwaliteit

Beste van 
de test
Beste 
Koop
Voordelige 
keuze

Zeer goed
Goed
Redelijk
Zwak
Slecht

Gemiddelde prijs per kg In januari 
2011.

Etikettering Benaming, ingrediëntenlijst, 
nettogewicht, adres van fabrikant of 
verdeler en cacaogehalte zijn wettelijk 
verplicht. Extra info zoals het land van 
herkomst of van productie, contact-
gegevens, duidelijke allergenenwaar-
schuwing en voedingswaarde wordt 
positief beoordeeld.

Controle gewicht Het gewicht zoals 
aangegeven op de verpakking wordt 
vergeleken met het effectieve gewicht. 
Per 100 g is een gemiddelde afwijking 
van 4,5 g toegelaten.

Gehalte cacaoboterequivalenten Het 
gehalte andere plantaardige vetten dat 
gebruikt werd in de plaats van echte 
cacaoboter. Wettelijk gezien mag 5 % 
vet afkomstig zijn van dergelijke 

andere plantaardige vetten, zoals 
palmolie.

Gehalte cacao Het geheel van de vetvrije 
droge cacaobestanddelen (wettelijk 
minimaal 2,5 %) en het gehalte cacao-
boter. Dit totale cacaogehalte moet 
minstens 25 % bedragen. Voor huis-
houdchocolade (Top Budget in onze 
selectie) is dit wettelijke minimum 
lager, namelijk 20 %.

CHOCOLADE PRIJS BESCHRIJVING TESTRESULTATEN
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CÔTE D'OR Melkchocolade 7,42 2 × 200 A A A A •• A 93

CÔTE D'OR Melkchocolade voor fijnproevers 10,90 150 B A A A •• A 92

DELHAIZE Melkchocolade 6,41 2 × 200 A A A A •• B 89

CARREFOUR SOLIDAIR Melkchocolade bio 19,20 100 V V B A A A ••• B 87

FIN CARRÉ Melkchocolade (Lidl) 3,98 2 × 200 C A A A •• B 87

CHÂTEAU Melkchocolade (Aldi) 3,98 2 × 200 C A A A •• B 86

365 Melkchocolade (Delhaize) 3,97 2 × 200 C A A A •• B 86

MILKA Alpenmelk 11,12 2 × 100 B A A A • B 85

RITTER SPORT Alpine Milk Chocolate 9,90 100 D A A A •• B 84

RAPUNZEL Melkchocolade bio 17,17 100 V C A A A •• B 84

CARREFOUR DISCOUNT Melkchocolade 3,98 2 × 200 B A A A •• B 83

SCHOGETTEN Melkchocolade 7,90 100 C A A A •• B 83

LEADER PRICE Extra fijne melkchocolade 8,30 100 C A A A ••• B 82

BELLAROM Melkchocolade (Lidl) 6,45 200 C A A A •• B 81

EVERYDAY Melkchocolade (Colruyt) 3,61 2 × 200 B A A A •• B 81

JACQUES Melkchocoladetablet 6,23 2 × 200 B A A A •• B 80

WINNY Melkchocolade 3,58 2 × 200 B A A A •• B 79

OXFAM FAIRTRADE Bio Melkchocolade 17,50 100 V V C A A A ••• B 78

NEW TREE Melkchocolade - Met hoog cacaogehalte 28,75 80 C A A A •••• C 75

CORA Melkchocolade 4,63 3 × 100 C A A A •• C 73

MATCH Melkchocolade 6,60 3 × 100 C A A A •• C 73

DELHAIZE Bio Melkchocolade 13,95 100 V V B A A A ••• C 72

CARREFOUR Melk - Melkchocolade 5,82 2 × 200 B A A A •• C 71

TOP BUDGET Huishoudmelkchocolade (Intermarché) 3,95 500 C A A A • C 69

OXFAM FAIRTRADE Melkchocolade 11,46 200 V C A A A •• C 67

FINE FOOD Melkchocolade (Makro) 5,38 2 × 200 E A A A •• B 64

NATURE BIO CHOCOLAT Melkchocolade met 40 % cacao 12,73 100 V E A A A •••• C 64

TOHI Melkchocolade bio 38,86 70 V V C C A A •••• C 62

•
••
•••
••••

25 - 30 %
30 - 35 %
35 - 40 %
> 40 %
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DROOG BEWAREN

Soms verliest chocolade zijn glans en krijgt hij een matte grijze tot witte kleur, zoals een 
laagje bloem. De kristallen die dit veroorzaken, kunnen zich op twee manieren vormen.

Het ongewenste witte laagje boven op 
chocolade kan worden gevormd door 
zowel suiker als vet. Hoewel deze 
chocolade nog steeds eetbaar is, is hij 
door de aanblik en de korrelige textuur 
minder appetijtelijk.

Suikerbloem is een typisch gevolg van 
een te vochtige bewaaromgeving voor de 
chocolade. Suiker aan het oppervlak lost 
op, om daarna terug uit te harden tot 
ongewenste suikerbloem. Dit is relatief 
eenvoudig te vermijden door chocolade 
correct en droog te bewaren.

Vetbloem daarentegen is een minder 
bekend kwaliteitsprobleem. Hier worden 
de ongewenste kristallen in 
melkchocolade gevormd door de 
cacaoboter en het melkvet. Wanneer de 

chocolade in contact komt met andere 
producten (bv. koekjes, noten, vulling) 
moet er bovendien rekening worden 
gehouden met de mogelijke migratie van 
vreemde vetten naar de chocolade.

Chocolade bewaart u het best in een 
droge, goed geventileerde omgeving met 
een temperatuur tussen 18 en 20° C en 
buiten het bereik van zonlicht. 

niet goed leesbaar is door de wazige druk.
Daarnaast is er ook heel wat facultatieve 
info mee te delen die nuttig of gewoon 
interessant kan zijn. Enkel Oxfam 
vermeldt het land van herkomst van de 
cacaobonen, nochtans interessant om te 
weten vanuit ethisch standpunt. Twaalf 
chocolades geven wel het land van 
productie aan. Het gaat hier dan vooral 
om chocolade van Belgische makelij, die 
ook op die manier wordt aangeprezen. 
Ritter Sport meldt enkel wat verplicht is. 
Delhaize en Côte d'Or Melk hebben het 
meest complete etiket. 

Uitstekende kwaliteit
Tohi is het enige product dat minder 
weegt dan aangegeven op de verpakking, 
maar met een tekort van 4,7 % is dit 
wettelijk nog steeds in orde. Qua 
samenstelling zijn er wettelijke minima 
waaraan chocolade moet voldoen. Alle 
producten vallen perfect binnen de 
normen voor het gehalte melkbestand-
delen (minstens 14 %) en het gehalte 
cacaoboterequivalenten (maximaal 5 %). 
Beter nog, hoewel het wettelijk gezien is 
toegelaten het vet in chocolade gedeeltelijk 
te vervangen door andere plantaardige 
vetten zoals palmolie, is er in onze test 
geen enkele producent die hiervan 
gebruik maakt. Het is een goede zaak dat 
chocoladeproducenten zich niet laten 
verleiden om cacaoboterequivalent toe te 
voegen aan de chocolade, maar de 
traditionele methode blijven volgen. 
Ondanks de lakse wetgeving, waarvan wij 
het nut niet inzien, blijven 
chocolademakers trouw aan het 
authentieke recept. En dat kunnen wij 
enkel toejuichen.

Côte d'Or blijft de lekkerste 
Goede chocolade heeft een typische 
smeuïge, niet-korrelige structuur en een 
zeer homogene smaak. Idealiter ziet de 
tablet er hard en glanzend uit. Nam 
Côte d'Or in de vorige test over pure 
chocolade zowel het goud als het zilver 
mee naar huis, zijn melkchocolade doet 
precies hetzelfde. 
Meteen een bewijs dat een hoger 
cacaogehalte een garantie noch een 
vereiste is voor heerlijke chocolade, of 
toch niet volgens ons consumentenpanel. 
De drie chocolades die meer dan 40 % 
cacao bevatten, New Tree, Nature en 
Tohi, werden namelijk minder 
geapprecieerd. Terwijl de twee lekkerste 
het stellen met "maar" 30 à 35 % cacao. 
Hetzelfde geldt voor onze Beste Koop, de 
melkchocolade van Everyday, het 
huismerk van Colruyt.
De goedkoopste chocolade uit onze test 

Chocolade Onze keuze

81
CÔTE D'OR Melkchocolade
Deze melkchocolade heeft over de hele 
lijn uitstekende resultaten, inclusief voor 
de smaaktest. Voor ons 
consumentenpanel staken beide 
chocolades van Côte d'Or met kop en 
schouders uit boven de rest. En dat 
allemaal voor een democratische prijs. 
€ 7,42 per kg

EVERYDAY Melkchocolade
Goed van smaak en goed van prijs. 
De etikettering zou nog iets beter 
kunnen, maar zoetbekken zijn 
waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: 
meer dan de helft goedkoper dan de 
allerbeste uit de test. 
€ 3,61 per kg

kost € 3,58 per kilo, de duurste € 38,86 
per kilo. Dat is maar liefst tien keer zo 
duur! Ironisch genoeg vinden we deze 
allerduurste chocolade uit de test, die van 
Tohi, helemaal onderaan de tabel terug. 
Ondanks het hoge cacaogehalte werd deze 
bio- en fairtradechocolade door ons panel 
niet zo goed gesmaakt. Nobele intenties, 
maar slechts een redelijk resultaat. ¬

Een hoger cacaogehalte 
valt minder in de smaak bij 
de doorsneeconsument

93

» 
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Hoe lekker 
sommige chocola 

ook kan zijn, als hij 
werd gemaakt in 

oneerlijke 
omstandigheden 

laat hij toch een 
bittere nasmaak 

achter. Om het met 
de woorden van 

Oxfam te zeggen: 
kinderarbeid lusten 

wij niet!

Kinderarbeid, niet zo zoet

ETHISCH

ONDERZOEK

We wilden vooral de oorsprong van de 
gebruikte cacao achterhalen: zijn deze 
bronnen traceerbaar, wordt er op de 
cacaoplantages aandacht geschonken 
aan arbeidsomstandigheden, milieu-
impact enz.? Enerzijds lieten we 
chocoladeproducenten een enquête 
invullen, anderzijds baseerden we ons 
op interviews met deskundigen, 
interne beleidsdocumenten en 
externe rapporten. 15 van de 
18 bevraagde bedrijven werkten mee, 
een grote vooruitgang sinds 2005.

TE GEVAARLIJKE SITUATIE
Oorspronkelijk wilden we dit 
onderzoek aanvullen met een 
veldstudie in Ivoorkust. In januari 2011 
besloten we dit plan echter te 
annuleren, gezien de risico's die de 
politieke situatie ter plaatse met zich 
mee zou brengen.

TRACEERBAARHEID
o'n 75 à 80 % van de cacaobo-
nen voor onze chocolade komt 
uit West-Afrika, vooral uit Gha-
na en Ivoorkust. De bonen wor-
den er verbouwd op kleine fa-

milieboerderijen, die elk ongeveer een ton per 
jaar produceren. Dit zijn vaak de enige inkom-
sten voor de families en de meeste van hen 
leven onder de armoedegrens. Hierdoor heb-
ben ze weinig onderhandelingsmacht op de 
markt, kunnen ze niet investeren en laten ze 
vaak hun kinderen meewerken op het veld, 
omdat ze geen betaalde hulp kunnen inhuren. 
Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de 
kinderen in Ivoorkust niet naar school gaat. 

Met moeite overleven
De productieketen is vrij ingewikkeld, aange-
zien de situatie verschilt per land. In Ghana 
controleert de regering de markt en geldt er 
een vaste prijs. In Ivoorkust daarentegen ver-
loopt de verkoop in verschillende fasen, waar-
door de prijzen verschillen. 
De lage prijzen die momenteel worden betaald 
aan Ivoriaanse boeren, bedreigen het voort-
bestaan van de cacaoboerderijen, mede door-

Z
dat cacaobonen niet kunnen worden ver-
bouwd op grote schaal. Zeker gezien het 
huidige exportembargo in Ivoorkust is er een 
risico dat plaatselijke boeren overschakelen 
op winstgevendere palmolie of rubber.

Eerlijke praktijken
Een label zoals Fairtrade Max Havelaar garan-
deert de boeren een eerlijke minimumprijs, 
waardoor ze niet zo afhankelijk zijn van de 
prijsverschillen op de wereldmarkt. Merken 
met ethische en/of duurzame labels zijn door-
gaans de enige die willen prijsgeven waar de 
gebruikte cacaobonen vandaan komen. Helaas 
houdt ook Delhaize de lippen op elkaar, zelfs 
voor hun Fairtrade-chocolade. Nochtans is 
transparantie een belangrijk criterium om 
zo'n label te mogen gebruiken.
We zien overigens wel een toenemende inte-
resse in zo'n certificatie voor chocolade. Wat 
melkchocolade betreft, zien we op de Belgi-
sche markt voorlopig enkel Fairtrade-labels. 
Côte d'Or zou binnenkort, net als voor zijn 
pure chocolade, ook al zijn melkchocolades 
van een Rainforest Alliance-milieulabel willen 
voorzien, meer bepaald tegen 2012. ¬
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Ook consument moet helpen
Fabrikanten zouden 
eerst en vooral hun 
volledige productieke-

ten traceerbaar moeten maken 
zodat sociale standaarden voor 
certificatie kunnen worden 
opgelegd vanaf het allereerste 
niveau , dus op het veld. Der-
gelijke certificatie is noodza-
kelijk om wanpraktijken zoals 
kinderarbeid uit te sluiten.
Aangezien cacaoplantages 
meestal in erg vruchtbaar re-
genwoudgebied liggen, is het 
cruciaal om duurzame metho-
den te ontwikkelen zonder 
pesticiden, die de biodiversiteit

niet bedreigen en geen ver-
dere ontbossing eisen. De boe-
ren werken zelden milieuvrien-
delijk.
Tot slot is er ook werk aan de 
winkel voor de consument zelf: 
Fairtrade-chocolade maakt 
amper 1 % uit van de totale ver-
koop in België. Dit kan veel 
beter, door te kiezen voor een 
chocolade die ook duurzaam 
en eerlijk werd geproduceerd, 
zoals de biochocolade van Ra-
punzel of Oxfam Fairtrade. Twee 
ethische alternatieven die vol-
gens onze test ook lekker 
zijn.

HOE LEEST U DE TABEL

Zeer goed
Goed
Redelijk
Zwak
Slecht

Sociale aspecten In 
welke mate waakt 
men over de gezond-
heid en veiligheid van 
de arbeiders op de 
plantages, de afwe-
zigheid van kinder- en 
dwangarbeid enz.? 
Zijn er controle- en 
ondersteuningsmaat-
regelen?

Milieu-aspecten Is er 
oog voor het behoud 
van natuur en de be-
perking van klimaat-
verandering? Is er een 
systeem voor de be-
perking van pesticides 
en chemisch afval, en 
wordt er bewust om-
gegaan met de water-
voorraden?

Handelsrelaties Is er 
spra ke va n even -
wichtige handelsrela-
ties en wordt er geïn-
v e s t e e r d  i n  h e t 
economisch welzijn 
van de plaatselijke 
bevolking?

Transparantie Hoe vrij-
gevig zijn chocolade-
fabrikanten  met info 
over de productie-
keten? Gaven ze onze 
onderzoekers inzage 
in hun interne docu-
menten en werkten ze 
mee aan onze en-
quête? Drie bedrijven 
weigerden medewer-
king, namelijk Ritter  
Sport, Intermarché en 
Match.

Christian Rousseau en Daisy Van Lissum

CHOCOLADE BEDRIJF TESTRESULTATEN
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RAPUNZEL Melkchocolade bio Rapunzel A A B A A

OXFAM FAIRTRADE Bio Melkchocolade (Max Havelaar) Oxfam Fairtrade A A B A A

OXFAM FAIRTRADE Melkchocolade (Max Havelaar) Oxfam Fairtrade A B B A A

ALTER ECO Melkchocolade bio (Max Havelaar) Alter Eco A A B A A

DELHAIZE Bio Melkchocolade (Max Havelaar) Delhaize A A C B B

CARREFOUR SOLIDAIR Melkchocolade bio (Max Havelaar) Carrefour A A C C B

LIDL FAIRGLOBE Melkchocolade (Max Havelaar) Lidl B B C B B

TOHI Melkchocolade bio (Max Havelaar) Dolfin A A C D B

JACQUES Melkchocoladetablet Barry-Callebaut B D D A C

CÔTE D'OR Melkchocolade Kraft foods B C D C C

MILKA Alpenmelk Kraft foods B C D C C

NATURE BIO Melkchocolade met 40 % cacao Cora D A E B C

365 Melkchocolade Delhaize C D E A C

KWAHU Melkchocolade Colruyt C D D C D

NEW TREE Melkchocolade New Tree C D E B D

EVERYDAY Melkchocolade Colruyt C D E B D

CARREFOUR DISCOUNT Melkchocolade Carrefour C D E B D

GALLER BLENDED Melkchocolade met 43 % cacao Galler C D E C D

BELLAROM Melkchocolade Lidl E D E B D

FIN CARRÉ Melkchocolade Lidl E D E B D

CORA Melkchocolade Cora D E E B D

CHÂTEAU Melkchocolade Aldi C E E C D

ARO Melkchocolade Makro E E E C E

RITTER SPORT Alpine Milk Chocolate Ritter Sport E E E E E

TOP BUDGET Melkchocolade Intermarché E E E E E

MATCH Melkchocolade Match E E E E E

WIE VERDIENT HOEVEEL AAN EEN STUK MELKCHOCOLADE?

3 %
cacaoboeren 

13 %
verpakking en 
transport van 

chocoladetabletten 
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2 %
lokale taks 

op cacao 

2,5 %
transport en 
invoer suiker 

Geldig voor april 2011, voor cacao uit Ivoorkust

26 %
zeevracht en 
verwerking 
cacaobonen

2,5 %
suikerboeren 

₣ 1,07
kostprijs

₣ 2,19
consumenten-

prijs

51 %
btw, marge 

Oxfam, marge 
Wereldwinkels 


