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Dessertkoffie

neus voor het perfecte aroma



Véronique Demierbe en Daisy Van Lissum
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uur technisch gezien zijn 
koffiebonen helemaal geen 
bonen, maar pitten van de 
koffiebes. Ze worden 
geplukt, gedroogd en tot slot 

geroosterd. Vooral tijdens die laatste stap 
komen de aroma's en de smaken vrij. 
Koffie is het lekkerst wanneer de bonen 
vlak voordien worden vermalen, maar dat 
kost uiteraard een beetje extra tijd en 
inspanning. Wie op voorhand gemalen 
koffie koopt, hoeft echter niet per se aan 
smaak in te boeten: wij vonden enkele  
(h)eerlijke alternatieven.

100 % arabica of liever bitter?
De Belg consumeert meer dan zes kilo 
koffie per jaar, omgerekend zijn dat 
behoorlijk wat kopjes, 854 om precies te 
zijn. Slechts een minderheid blijkt te 
kiezen voor oploskoffie, terwijl pads en 
capsules voor individuele porties in 
opmars zijn. Wij namen de traditionele  
gemalen koffie op de korrel, meer bepaald 
de gemalen dessertvarianten.
Koffie van de arabicaboon bevat minder 
cafeïne en is minder bitter dan de robusta-
variëteit. Wie zijn koffie liever mild en 
delicaat heeft, kiest het best voor een 
mengeling van 100 % arabica. Liefhebbers 
van een sterkere, bitterdere koffie opteren 
voor een blend van arabica en robusta. Wij 
noteerden cafeïnegehaltes van 1,6 % tot 
2,9 %. 
Goede koffie is droog, goed bewaard, 
zonder onzuiverheden en vooral — eens 
gebrouwen — lekker.

Dessertkoffie

Echte liefhebbers weten 
dat niet elk tasje koffie 
evenveel troost biedt. 
Vers gemalen bonen 
geven weliswaar het 
allerbeste resultaat, maar 
met sommige gemalen 
mengelingen uit de 
supermarkt is het ook 
lekker genieten. 

P

hoe wij testen
wij kochten dertig gemalen 
dessertkoffies in de supermarkten, zowel 
mengelingen van arabica en robusta als 
van 100 % arabicabonen. in het labo 
onderwierpen wij de producten aan een 
chemische analyse, waarbij we op zoek 
gingen naar o.a. eventuele 
verontreinigingen, het cafeïnegehalte en 
de vochtigheidsgraad. we namen ook de 
etiketten onder de loep. tot slot zetten 
we dertig kopjes koffie, op identiek 
dezelfde manier, die ons panel van zes 
experts mocht beoordelen op criteria van 
kleurintensiteit, aroma, smaak, nasmaak, 
bitterheid, zuurtegraad, body en 
evenwicht.

keerzijde van de medaille
De koffie in onze supermarkten heeft al 
een hele weg afgelegd. Doorgaans komt 

het zwarte goud in ons kopje uit Brazilië 
of ethiopië. wij stuurden acht 
internationale koffiemerken een 
vragenlijst waarin we peilden naar hun 
ethische en ecologische engagement op 
de plantages. 
Concreet wilden we weten welke 
inspanningen zij leverden op het vlak van 
sociale verantwoordelijkheid, 
milieuvriendelijkheid en tot slot 
transparante communicatie, intern en 
extern. Deze resultaten hebben we 
aangevuld met veldonderzoek op 
koffieplantages in Brazilië en ethiopië, 
waar we interviews afnamen van 
arbeiders over de omstandigheden 
waarin ze werken.

 »

neus voor het perfecte aroma

Goede bewaring
De vochtigheidsgraad van koffie(bonen) is 
van groot belang voor de bewaring ervan. 
Koffie heeft immers de neiging om vocht 
op te nemen, wat de smaak en de 
houdbaarheid niet ten goede komt. 
Bovendien verhoogt dit het risico op het 
ontstaan van zogenaamde mycotoxines, 
giftige stoffen die worden geproduceerd 
door schimmels en schadelijk kunnen zijn 
voor de gezondheid. De geteste koffies 
bevatten tussen de 2,6 % en 5 % water en 
blijven daarmee onder de limiet. Zes 
producten flirten evenwel met deze 
wettelijke limiet van 5 % en kregen 
daarvoor een C.
Ook het asgehalte en de hoeveelheid droge 
stof zijn door de Belgische wet aan banden 
gelegd. Alle koffies voldoen aan deze 
regels: de hoeveelheid as overschrijdt 
nooit de 6 %, en ook het gehalte droge stof 
in wateroplosbaar extract blijft boven het 
wettelijk minimum van 22 %. Hoe hoger 
die laatste waarde, hoe meer body de 
koffie heeft. 

Geen toxicologische problemen
De geteste koffies kregen daarnaast 
allemaal een uitstekende score voor 
voedselveiligheid. Ondanks de relatief 
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hoge vochtigheidsgraad van sommige 
koffies kwam de door schimmels 
geproduceerde gifstof ochratoxine A in 
geen enkel product voor.
Ook de waarschijnlijk kankerverwekkende 
stof acrylamide, die ontstaat bij verhitting, 
troffen we nergens in verontrustende 
hoeveelheden aan. Bovendien zal het 

werkelijke gehalte acrylamide in uw kopje 
koffie nog lager liggen dan in de gemalen 
koffie, omdat die wordt verdund met 
water. De bestaande gehaltes zouden 
moeilijk nóg lager kunnen, aangezien dat 
een invloed zou hebben op de smaak. 
Meer roosteren zorgt namelijk wel voor 
minder acrylamide, maar de resulterende 

Geen enkele koffie 
bevatte hoge gehaltes 
toxische stoffen
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Cafeïne Het cafeïnege-
halte is in deze test louter 
informatief en had geen 
impact op de scores. Ara-
b i c a b o n e n b ev a t te n  
1 à 2 % cafeïne, robusta 
veeleer 2 à 3 %.

vochtigheid Koffie moet 
droog worden bewaard.
Te vochtige koffie zal snel 
bederven en zijn smaak 
verliezen. De Belgische 
wet schrijft een maxi-
male vochtigheidsgraad 
van 5 % voor.

as De aanwezigheid van 
as is wettelijk gelimiteerd 
op 6 %.

droge stof in wateroplos-
baar extract De aanwezig-
heid van stoffen die in 
kokend water kunnen 
oplossen geeft extra body 
aan de koffie. Wettelijk 
gezien moeten deze stof-
fen minstens 22 % bedra-
gen. Omdat koffie door-
gaans bestaat uit een 
mengeling van verschil-
lende variëteiten, kan dit 
gehalte schommelen.

verontreinigingen We ana-
lyseerden de koffies op 
de aanwezigheid van  
acrylamide, trichloorani-
sol (TCA) en ochratoxine 
A, een mycotoxine uit 
schimmels dat kan ont-
staan bij te vochtige kof-
fie. TCA zorgt voor een 
muffe kurksmaak (onder 
meer ook bij wijn), en zo-
wel acrylamide als och-
ratoxine A kunnen scha-
d e l i j k  z i j n  v o o r  d e 
gezondheid.

GEMalEN dEssERtKoFFIE pRIjs 
per kg

bEsChRIj- 
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ei
n

d
S

C
O

r
e 

O
P 

10
0

G
ew

ic
ht

 (i
n 

g)

et
ik

et
te

rin
g

C
af

eï
ne

 (i
n 

%
)

vo
ch

tig
he

id

a
s

d
ro

ge
 s

to
f i

n 
w

at
er

op
lo

sb
aa

r 
ex

tr
ac

t

ve
ro

nt
re

in
ig

in
ge

n

Sm
aa

k

 riOBa Dessert gemalen 100 % Arabica (Makro) 8,91 1 000 C 1,6 B A A A A 88

OXFam FairTrade Dessert coffee (Oxfam) 11 250 B 1,9 B A A A A 87

delHaize BiO Dessert gemalen 100 % Arabica 11,96 250 B 1,7 C A A A A 86

FOrT Dessert gemalen brandvers 11,84 250 C 1,8 B A A A A 84

CarreFOUr SOlidair Gemalen koffie dessert 11 250 B 1,6 B A A A B 80

SPar Koffie dessert premium 9 250 C 2,1 B A A A B 78

CaFÉ liÉGeOiS Subtil gemalen koffie 10,68 250 C 1,7 B A A A B 77

delHaize Dessert 100 % Arabica 9,04 250 B 1,7 B A A A C 69

CarreFOUr diSCOUnT Gemalen koffie dessert 5,18 500 B 1,9 C A A A C 69

Perla Volle aroma snelfiltermaling (Albert Heijn) 7,96 250 B 1,9 B A A A C 69

BellarOm Dessert gemalen koffie (Lidl) 5,18 500 B 1,7 B A A A C 68

jaCqmOTTe Gemalen 12,68 250 C 1,8 B A A A C 68

BeYerS Dessert royal 10,46 2 × 250 D 1,9 B A A A C 66

CarreFOUr Dessert 9,08 250 B 1,6 B A A A D 60

COra Dessert gemalen koffie 9,32 250 C 1,8 B A A A D 58

dOUWe eGBerTS Dessert gemalen koffie 11,48 250 C 1,8 B A A A D 58

markUS Dessert 100 % Arabica fijn (Aldi) 5,58 500 C 1,7 C A A A D 57

PlanTeUr deS TrOPiqUeS Dessert gemalen 
koffie (Intermarché) 10 250 C 1,9 B A A A D 57

rOmBOUTS Original dessert gemalen koffie 13,48 250 C 1,9 B A A A D 57

TOP-BUdGeT Gemalen dessertkoffie (Intermarché) 5,20 250 C 2,3 B A A A D 56

COrSO Koffie dessert gemalen vacuum 8,48 250 D 2,3 B A A A D 56

zWarTe kaT Dessert 10 250 D 2,1 B A A A D 55

GraindOr Dessert gemalen (Colruyt) 5,24 250 D 2,0 C A A A D 54

CarreFOUr SeleCTiOn Gemalen koffie 
dessert premium 10,60 250 B 1,6 B A A A E 53

delHaize 365 Coffee dessert 5,18 500 C 1,9 B A A A E 51

rOde Pelikaan Dessert gemalen koffie 
Arabica & Robusta 13,4 12 × 250 C 2,4 B A A A E 47

everYdaY Gemalen koffie dessert (Colruyt) 5,16 500 B 2,3 C A A A E 46

arO Dessert gemalen koffie (Makro) 5,18 4 × 500 C 2,4 B A A A E 46

WinnY Dessert gemalen koffie 5,72 250 C 2,4 B A A A E 43

BOnTaS Gemalen koffie dessert 5,18 2 × 250 D 2,9 C A A A E 40 Goede kwaliteit

Beste van 
de test
Beste  
Koop
Voordelige 
keuze

Zeer goed
Goed
Redelijk
Zwak
Slecht

 
Meer over koffie  

en thee op

www.testaankoop.be/
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Slechts vier koffies waren 
echt lekker, terwijl meer 
dan de helft ondermaats 
presteerde qua smaak

Gemalen dessertkoffie Onze keuze 

88
RioBA Dessert gemalen 
100 % Arabica (Makro)
Niet te overheersend bitter, 
maar speels en exotisch van 
smaak met een volle body. 
"Smaakt naar meer", aldus 
ons panel. Helaas enkel voor 
Makro-leden en enkel in grote 
verpakkingen van een kilo.
€ 8,91 per kg

87
oXFAM FAiRtRADe 
Dessert coffee
Niet alleen een erg lekkere 
koffie, maar ook de eerlijkste 
uit onze duurzaamheidstest. 
U vindt hem helaas niet in de 
supermarkt, maar zult ervoor 
naar een  Oxfam-winkel 
moeten trekken.
€ 11 per kg

69
CARReFoUR DisCoUnt 
Gemalen koffie dessert
Een goede prijs-kwaliteit-
verhouding, maar onze 
experts waren niet helemaal 
overtuigd van zijn flauwe en 
ietwat saaie smaak. Het 
aroma doet een beetje 
denken aan stro.
€ 5,18 per kg

68
BeLLARoM Dessert 
gemalen koffie (Lidl)
Weinig bitterheid en vooral 
weinig memorabel. Een mooi 
geprijsde "gewone" koffie: 
niets speciaals maar ook niet 
slecht. Onze experts werden 
niet omvergeblazen door zijn 
aroma.
€ 5,18 per kg

smaak wordt in onze contreien minder 
geapprecieerd. Daarenboven brengt meer 
roosteren meer furaan met zich mee, een 
andere verontreinigende stof met mogelijk 
toxische effecten.  
Van trichlooranisol, kortweg TCA, vonden 
we geen spoor. Die stof zorgt voor de 
typische muffe kurksmaak in wijn, en ook 
in koffie verpest ze de smaak en het 
aroma. De aanwezigheid ervan zou 
duiden op de verontreiniging van de 
rauwe koffiebonen, aangezien deze stof 
ontstaat tijdens het droogproces als gevolg 
van een schimmelaanval. TCA is dus terug 
te leiden tot een probleem met de 
herkomst van de koffie, de 
weersomstandigheden tijdens de teelt of 
de bewaring van de ongeroosterde 
koffiebonen.

Vaak gissen naar herkomst
Op het etiket misten we vooral de 
herkomst en de variëteit van de koffie. Die 
informatie is weliswaar niet verplicht, 
maar wel interessant voor de consument 
om een keuze te maken. Slechts twee 
producten, die van Oxfam en Café 
Liégeois, duiden aan in welk land de 
koffiebonen werden geteeld. En hoewel 

sommige merken wel vermelden of het om 
pure arabicakoffie of een mengeling met 
robusta gaat, worden de exacte 
verhoudingen maar zelden aangegeven. 
Ook de afwezigheid van bewaaradvies of 
contactgegevens werd afgestraft met een 
mindere score.

Lekkere kopjes koffie in de 
minderheid
Hoewel we geen technische problemen 
konden vaststellen met de geteste koffies, 
waren er maar weinig die qua smaak aan 
onze verwachtingen konden 
beantwoorden. Slechts zeven koffies 
vielen (heel erg) in de smaak bij onze 
experts, terwijl meer dan de helft zwaar 
door de mand viel voor dit — misschien 

wel belangrijkste — criterium. Een lekker 
kopje koffie is dus niet zo gemakkelijk te 
vinden als gedacht. In het belang van de 
smaak kiest u sowieso liever voor kleinere 
porties, aangezien koffie relatief snel zijn 
smaak verliest eens de verpakking is 
geopend. Grotere verpakkingen zijn 
bovendien niet noodzakelijk voordeliger 
aan de kassa. De beste prijs-
kwaliteitverhouding vonden we bij 
Carrefour Discount en Bellarom, die 
evenwel niet echt overtuigden qua 
drinkplezier. 
De absolute favorieten waren de 100 % 
arabicamengeling van Rioba, die helaas 
enkel is weggelegd voor houders van een 
Makro-lidkaart, en de Fairtradekoffie van 
Oxfam, die als extra voordeel heeft ook 
nog eens eerlijk en duurzaam te zijn 
geteeld. Met gemiddelde prijzen per 
kilogram van respectievelijk bijna € 9 en  
€ 11 situeren deze smaakvolle koffies zich 
veeleer in het dure segment van onze test. 
We proefden dat prijsverschil evenwel in 
het kopje en in het geval van Oxfam ook in 
ons geweten. U betaalt immers extra voor 
een (h)eerlijke koffie in de wetenschap dat 
ook de koffieboeren een eerlijke prijs 
krijgen voor hun werk.
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kleine koffieboeren 
worden gedwongen om  
de ruwe bonen onder  
de kostprijs te verkopen

Koffie, zweet en tranen

razilië, Colombia en Ethiopië 
zijn de grootste exporteurs 
van arabicakoffie. In die 
landen — behalve Brazilië — 
wordt driekwart van de 

koffiebonen geteeld door kleine 
familiebedrijven. Net die kleinschaligheid 
maakt de boeren zo kwetsbaar, al 
gebeuren er ook op de grote plantages veel 
wantoestanden.

Kostbaar kopje
Koffieboeren hebben zelden of nooit 
macht of controle over hun eigen oogst. 
Wie zelf koffie teelt, moet zijn bonen 
meestal immers noodgedwongen onder de 
marktprijs verkopen. Doordat het gaat om 
zulke kleine bedrijfjes hebben de boeren 
immers zelden financiële reserves, 
waardoor ze het geld vaak onmiddellijk 
nodig hebben en dus aanvaarden wat ze 
kunnen krijgen. Zeker in afgelegen 
gebieden is men nauwelijks op de hoogte 
van de onderhandelde marktprijzen en 
ook al weten de boeren dat ze niet met het 
eerste het beste aanbod zouden moeten 
instemmen, ze hebben geen keuze. En 
doordat ze amper genoeg verdienen aan 

hun teelt om te overleven, kunnen ze 
opnieuw geen reserves opbouwen. Zo is de 
vicieuze cirkel rond ...
Sommige koffieboeren verenigen zich 
daarom in coöperatieven, zodat ze samen 
niet alleen voor een betere prijs kunnen 
onderhandelen, maar ook een beter 
product kunnen leveren.

Moderne slavernij
Die aankopers zijn overigens zelden 
geïnteresseerd in de omstandigheden 
waarin de boeren en de arbeiders op de 
koffieplantages werken. Op Segafredo na 
bezit geen enkel merk uit ons onderzoek 
zelf koffieplantages. Aankopers willen 
enkel de beste koffie tegen de gunstigste 

prijs. Dat gaat vooral ten koste van de 
dagarbeiders, die vooral tijdens de oogst 
worden opgetrommeld. Zodra er extra 
handen nodig zijn op de plantages, 
migreren de arbeiders massaal naar daar 
om bij te verdienen, zoals in de 
Braziliaanse koffiestreek Minas Gerais. Als 
een arbeider daar een maand lang elke 
dag hard doorwerkt, kan hij een stuk meer 
dan het minimumloon verdienen. Vraagt 
hij een contract of eist hij zijn rechten op, 
dan staan er wel tien anderen klaar om 
hem te vervangen. En dus werken de 
koffieplukkers in barre omstandigheden, 
vaak zonder een plek om te slapen, 
beschermende kledij of proper 
drinkwater. Arbeiders belanden vaak in 
een systeem van moderne slavernij, 
waarbij ze moeten blijven werken tot ze 
hun "schuld" (transport, kost en inwoon) 
hebben afgelost.
Maar ook het milieu is de pineut. Idealiter 
wordt koffie geteeld in de beschermende 
schaduw van een natuurlijk bladerdek. In 
gebieden waar regenwoud resoluut plaats 
heeft moeten ruimen voor de koffieteelt, 
valt de bodem echter ten prooi aan erosie 
en vervuiling door pesticiden en 
meststoffen, gaat de biodiversiteit ten 
onder, en heeft de ontbossing zware 
gevolgen voor de CO2-uitstoot. Ook de 
verwerking van koffiebonen heeft zijn 
prijs. Het wassen ervan zorgt voor een 
enorme vervuiling van het bodemwater en 
maakt het ondrinkbaar, terwijl het 
roosteren veel energie vraagt en voor veel 
uitlaatgassen zorgt. 

Kies voor smaak én duurzaamheid
Ondanks deze hoge tol zijn de prijzen voor 
groene koffiebonen de laatste jaren 
ingestort, en is het bijna onmogelijk voor 
de koffieboeren om nog winst te maken. 
Nochtans is de prijs in de supermarkt niet 
gedaald. Arabicakoffie haalt nog amper 
één dollar per pond op de markt, iets 
meer dan anderhalve euro per kilo, maar 
de consument blijft aan de kassa evenveel 
betalen. Een onhoudbare situatie, tenzij 
we ons engageren om fairtrade-koffie te 
kopen en zo de kleinschalige boeren te 
steunen. De dessertkoffie van Oxfam, die 
in onze test als één van de lekkerste uit de 
bus kwam, is daarvoor ideaal, maar ook 
Illy brengt een (h)eerlijk kopje koffie. ¬

B

Volgens de legende 
drinken we koffie sinds 
een Ethiopische herder 
ontdekte dat zijn geitjes 
erg energiek werden na 
het eten van koffiebessen. 
Een charmant verhaal, 
maar de realiteit op de 
plantages is minder 
rooskleurig.
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Wie zoekt, die vindt (duurzame alternatieven)
Hoewel enkele merken nog steeds behoorlijk tekortschieten op het vlak van mensenrechten en 
milieuvriendelijkheid, zijn er een aantal die wel opvallende inspanningen leveren. Bovendien zien we dat 
merken veel transparanter over hun duurzaamheidsbeleid communiceren dan in ons vorige onderzoek.

Koffie, zweet en tranen
engagement

sociaal

Milieu

+  uitgebreid beleid voor 
arbeids- en mensenrechten

+  onderwijs en eerlijke lonen 
voor koffieboeren

-   geen interne audits, opvolging 
wordt verzorgd door 
Fairtrade International (FLO) 

+  milieuvriendelijke initiatieven 
op basis van Fairtrade-
certificatie

-  milieubeleid gaat niet ver 
(geen interne audits), behalve 
voor organische koffie

+  100 % Fairtrade
+  goede medewerking, 

transparant

74/100

+  zeer goed aankoopbeleid, 
doorgedreven controles 
doorheen de hele keten

-  beperkte toepassing van 
arbeidsvereisten binnen 
aankoopspraktijk

+  goed aankoopbeleid
-  de audits gebeuren enkel 

intern, wij zouden die liever 
aangevuld zien met 
onafhankelijke audits

+  goede medewerking, 
transparant

+  betrokkenheid in lokale 
projecten in o.a. Colombia, 
Brazilië en Ethiopië

+  beste praktijken aangepast 
aan lokale omstandigheden

73/100

+  redelijk beleid voor 
mensenrechten

+  doorgedreven controles 
doorheen de hele keten, met 
zowel interne als externe 
audits

+  programma ter promotie van 
duurzame teelt: de 
zogenaamde "farmer 
support centres"

-  beperkte Fairtrade- (8 %) en 
organische (2 %) certificatie

- geen medewerking

50/100

+  uitgebreid beleid voor 
mensenrechten

+  milieuvriendelijk 
aankoopbeleid

+  grootschalig programma 
voor koffieboeren ter 
promotie van duurzame teelt: 
het Nescafé Plan

+  uitgebreide rapportering 
over mensenrechten (als 
enige)

-  geen doelstelling voor 
externe certificatie

(Nescafé, Nespresso)

64/100

+  goed gedefinieerde 
verantwoordelijkheden, 
verzameld in het "integriteits-
programma", inclusief 
mensenrechten en 
aankoopbeleid

-  niet genoeg opvolging van 
arbeidsstandaarden

-  niet genoeg opvolging van 
milieustandaarden

+  80 % van de koffie is 
4C-gecertificieerd, met audits 
door de Rainforest Alliance

+  ambitieus trainingprogramma 
voor koffieboeren 

- beperkte medewerking, niet 
transparant genoeg

33/100
(Jacques Vabre, 
Grand Mère, 
Carte Noire, 
Velours Noir)

-  slechts vaag beleid voor 
mensenrechten

-  gebrek aan interne en 
externe  audits

+  goed milieubeleid en 
managementsysteem

+  doorlichting van de volledige 
levensloop van alle producten

-  gebrek aan interne en 
externe  audits

+  programma voor 
koffieboeren ter promotie 
van kwaliteit en duurzame 
teelt 

- niet transparant genoeg

28/100
- geen formeel arbeidsbeleid
- weinig opvolging, geen audits

- geen formeel milieubeleid
- weinig opvolging, geen audits 
 

+  sociale en economische 
betrokkenheid op de eigen 
plantage in Brazilië

+  enkele lokale initiatieven 
voor behoeftige kinderen 

+  geen medewerking, 
allesbehalve transparant

3/100

-  geen arbeidsvereisten voor 
aankoopbeleid

+  doorlichting van de 
levensloop van alle 
producten

-  enkel controles door UTZ op 
het gecertificeerde gedeelte 
van de koffie, maar wat met 
de andere 75 %?

+   25 % UTZ gecertificeerd
-  beperkte medewerking, niet 

transparant genoeg
-  gebrek aan ondersteuning 

van gemeenschappen van 
koffieboeren

33/100
(Douwe Egberts,  
Senseo, L'Or)

VooR MEER INFo oVER  
dE VERMEldE labEls
www.labelinfo.be


