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e-nummerlijst

E-nummers van (mogelijk) dierlijke oorsprong
E-nummers zijn code aanduidingen voor bepaalde voedseladditieven als kleur-, geur- en 
smaakstoffen, emulgatoren, conserveer- of glansmiddelen. Hieronder staan alleen de E-num-
mers die toegestaan zijn in de E.U. Een dikgedrukt nummer is zeker van dierlijke oorsprong, 
de rest is mogelijk van dierlijke oorsprong.

101 riboflavine, lactoflavine, vitamine B2 en riboflavine -5’- fosfaat

120  cochenille, karmijn(zuur)

153 carbo medicinalis vegetabilis, koolstof

161b luteïne

161g cantaxanthine

234 nisine

252 kaliumnitraat, salpeter

270 melkzuur

322 lecithine

325 natriumlactaat

326 kaliumlactaat

327 calciumlactaat

341 calciumfosfaten, met name tricalciumfosfaat

422 glycerol, glycerine

431 polyoxyethyleen –(40)- stearaat

432 polyoxyethyleen –20- sorbitaan-monolauraat, polysorbaar 20

433 polyoxyethyleen –20- sorbitaan-mono-oleaat, polysorbaat 80

434 polyoxyethyleen –20- sorbitaan-monopalmitaat, polysorbaat 40

435 polyoxyethyleen –20- sorbitaan-monostearaat, polysorbaat 60

436 polyoxyethyleen –20- sorbitaan-tristearaat, polysorbaat 65

442 ammoniumfosfatiden

470a natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren, stearaten

470b magnesiumzouten van vetzuren

471 mono- endiglyceriden van vetzuren
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472a azijnzuuresters van E471

472b melkzuuresters van E471

472c citroenzuuresters van E471

472d wijnsteenzuuresters van E471

472e monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuuresters van E471

472f azijnzuur- en wijnsteenzuuresters van E471

473 sucrose-vetzurresters, suikeresters

474 sucroglyceriden

475 polyglycerolesters van vetzuren

476 polyglycerol-polyricinoleaat

477 propyleenglycolesters van vetzuren

479b thermisch geoxydeerde sojaolie verkregen door reactie met E471

481 natriumstearoyl-2-lactylaat

482 calciumstearyol-2-lactylaat

483 stearyltartraat

491 sorbitaanmonostearaat

492 sorbitaantristearaat

493 sorbitaanmonolauraat

494 sorbitaanmono-oleaat

495 sorbitaanmonopalmitaat

570 vetzuren, stearinezuur

585 ijzerlactaat

626 guanylzuur

627 natriumguanylaat

628 kaliumguanylaat

629 calciumguanylaat

630 inosinezuur

631 dinatriuminosinaat

632 dikaliuminosinaat

633 calciuminosinaat

634 calcium-5’-ribonucleotiden

635 dinatrium- 5’-ribonucleotiden

640 glycine
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901 bijenwas

904 schellak

920 l-cysteïne

1105 lysozym

1518 glyceryltriacetaat, triacetine

De volgende ingrediënten kunnen ook van dierlijke afkomst zijn, de zogenaamde bijproducten.

Melk-bijproducten: Caseïne, caseinaten, lactose (peroxydase), lactaten, melkzuur.
Bijen-bijproducten: Bijenstuifmeel, bijenwas, proplis en ‘royal jelly’.
Ei-bijproducten: Albumen/(con)albumine lecitine en luteine.
Overige: Vitamine D3 (wordt gemaakt van lanoline (vet van schapewol) of visolie), gelatine, 
stremsel, broodverbetermiddel (bijna alle supermarktbroden bevatten deze stof).

Vitamine B12
Veganisten krijgen alle voedingsstoffen binnen die een mens nodig 
heeft, behalve vitamine B12. Daarom nemen veel veganisten deze 
vitamine tot zich met voedingssupplementen, bijvoorbeeld VEG1 
gemaakt voor The Vegan Society. (In Nederland het gemakkelijkst te 
verkrijgen via Vega Life, contactgegevens achterin deze brochure).
Bij een dramatisch B12-tekort kan gebruik gemaakt worden van een 
B12-injectie. De B12-injectie van Byk zijn veganistisch.
Dagelijkse dosering B12 (in het geval van geen B12-tekort):  
volwassenen 2 microgram, zogende vrouwen 2,5 microgram, zwan-
gere vrouwen 3 microgram en kinderen tot 9 jaar 1,5 microgram.
Voor uitgebreide informatie over B12 en veganisme zie de website 
www.vitamineb12.nl.

Diervriendelijke verzorgingsproducten
Met diervriendelijke verzorgingsproducten bedoelen we dat de ingrediënten en het eindpro-
duct zelf niet op dieren getest zijn en dat er geen dierlijke ingrediënten in zitten. De organi-
satie Proefdiervrij heeft een erg handige, duidelijke gids met alle merken op een rij die niet 
op dieren getest zijn. Ook online zijn de gegevens te raadplegen, zie www.proefdiervrij.nl/
cosmeticagids. Hieronder volgt een kleine selectie van diervriendelijke merken:
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Dagelijkse voedingsbehoeftes

voedselgroep Dagelijkse  
aanbevolen  
hoeveelheid

Wat zit er in? voorbeelden

volkorengranen 
en aardappels

100 gram Energie, proteïne, 
oliën, vitamine en 
vezels

Rijst, bloem, pasta, brood, 
maïs, haver, gerst en 
boekweit

Bonen 100 gram Proteïne en oliën Erwten, linzen, kikkererw-
ten, verschillende bonen 
en sojaproducten

groentes 100 gram Vitamine, minera-
len en proteïnen

Broccoli, spinazie, wortels, 
kool, pompoen, spruiten, 
zoete aardappel

noten en zaden 25 gram Energie, proteïne, 
oliën en calcium

Walnoten, pinda’s, 
amandelen, pompoen- en 
zonnepitten, tahini (sesam-
pasta), notenboters, pinda-
kaas

Fruit 3-6 stukken Energie, vitaminen 
en mineralen

Diverse soorten

In het algemeen zou er elke dag van deze groepen eten gegeten moeten worden alsmede ook 
B12 in de vorm van pillen of in combinatie met marmiet (gistextract). Natuurlijk blijft boven-
staande een voorbeeld dus als er graansoorten of groenten niet genoemd staan betekent dit 
niet dat een veganist deze niet eet. En let bij alle producten op de E-nummerlijst en dierlijke 
producten die in deze brochure beschreven staan.
Er is een Nederlandstalige voedingskaart verkrijgbaar bij Respect voor Dieren die laat zien 
hoe je het beste aan je plantaardige voedingsmiddelen kunt komen. (Contactgegevens ach-
terin deze brochure)

Voorbeeld van een dagmenu
Ontbijt: Brood, cornflakes, muesli etc. met plantaardige melk (bijv. sojamelk).
Broodbeleg: pindakaas, jam, appelstroop, etc.
Lunch: Brood en/of crackers met beleg: bij de biologische winkel zijn verschillende veganis-
tische spreads verkrijgbaar. Onder andere humus, tartex en tofutti. Verder het broodbeleg dat 
bij het ontbijt vermeld staat en natuurlijk groenten zoals tomaat, komkommer en avocado.
Avondeten: Aardappels, rijst, pasta, bonen en bloemproducten met groenten en bijvoorbeeld 
tofu, tempeh of andere sojaproducten gebakken in bijvoorbeeld zonnebloemolie.
Tussendoortjes: Fruit, noten en zaden.
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