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Document informatie 

Dit document is voor de voedingsmodule van Thuis Trainen samengesteld. De informatie 

is eigendom en afkomstig van de website: http://www.e-nummers.info. 
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Niet-vegetarische 
Hieronder vind je een lijst met alle niet-vegetarische E-nummers. Alle andere E-nummers 

bevatten geen ingrediënten gemaakt uit vlees of vis. 

 

E-nummer Naam Oorsprong 

E120 Karmijn of 

cochenille 

Schildluizen (extractie uit gedroogde luizen) 

E430 Polyoxyethyleen

-8-stearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E431 Polyoxyethyleen

-40-stearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E432 Polyoxyethyleen

-20-sorbitaan 

monolauraat 

Het vetzuur laurierzuur wordt meestal uit plantaardig vet 

gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E433 Polyoxyethyleen

-20-sorbitaan 

mono-oleaat 

Het vetzuur oliezuur wordt meestal uit plantaardig vet 

gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E434 Polyoxyethyleen

-20-sorbitaan 

monopalmitaat 

Het vetzuur palmitinezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E435 Polyoxyethyleen

-20-sorbitaan 

monostearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E436 Polyoxyethyleen

-20-sorbitaan 

tristearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit dierlijk vet. 

E441 Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren (runderen, 

kippen, varkens, vissen). 

E470 Zouten van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig vet, 

maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E471 Synthetische 

vetten 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig vet, 

maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E472 Synthetische 

vetten 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig vet, 

maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E473 Suikeresters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig vet, 

maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E474 Suikerglyceriden Combinatie van suiker met vetten. Vetzuren worden 

meestal gemaakt van plantaardig vet, maar kunnen ook 

gemaakt worden uit dierlijk vet. 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E475 Polyglycerolesters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E477 Propyleenglycolesters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E478 Glycerol- en 

polypropyleenglycolesters 

van melkzuur en vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E479 en 

479b 

Thermisch verhitte sojaolie, 

veresterd met vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E481/2 Natrium/Calcium-

stearoyllactylaat 

Mengsel van melkzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Vetzuren worden meestal gemaakt 

van plantaardig vet, maar kunnen ook 

gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E483 Stearyltartraat Mengsel van wijnsteenzuur en stearinezuur, 

een vetzuur. Vetzuren worden meestal 

gemaakt van plantaardig vet, maar kunnen 

ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E484 Stearylcitraat Mengsel van citroenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Vetzuren worden meestal gemaakt 

van plantaardig vet, maar kunnen ook 

gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E485 (oude 

benaming) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E491 tot 

E495 

Verbindingen van sorbitol 

(een plantaardige stof) met 

diverse vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E542 Beendermeel Gemaakt uit botten van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E570-E573 Stearinezuur en stearaten Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E626-E529 Guanylzuur en guanylaten Vooral gewonnen uit gist, maar voor een deel 

ook uit sardines of synthetisch. 

E630-E635 Inosinezuur en inosinaten Vooral gewonnen uit vlees en sardines. Wordt 

ook synthetisch gemaakt of met bacteriën. 

E640 Glycine Wordt gemaakt uit gelatine, dus uit botten 

van dieren. Deels ook synthetisch, maar dat is 

duurder. 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E901 Bijenwas Gemaakt door bijen, maar bevat geen 

onderdelen van dieren 

E904 Schellak Uitscheidingsproduct van luizen. De luizen zelf 

zitten vaak opgesloten in de lak, maar het 

product op zich bevat geen luizen. 

E920 en 

E921 

Cysteine en cystine Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haar 

(meestal paarden, maar ook koeien, mensen, 

varkens) 

E1000 Cholinezuur Afkomstig van rundergal. 
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Niet-veganistisch 
 

Mensen die om ideële of andere reden geen dierlijke producten gebruiken, zoals vlees, 

leer, eieren, melk en bont worden veganisten genoemd. Sommige E-nummers bevatten 

stoffen die afkomstig zijn dan dieren en daardoor passen zij niet in een veganistisch 
dieet. 

Hier vind je alle E-nummers die waarschijnlijk of zeker gemaakt zijn uit dierlijke 

oorsprong; zowel vlees, bot, huid en vet als eieren, melk en bijenwas. 

E-nummer Naam Oorsprong 

E120 Karmijn / Cochenille Schildluizen (extractie uit gedroogde luizen) 

E322 Lecithine Meestal uit soja maar soms ook gemaakt uit 

kippeneieren. 

E430 Polyoxyethyleen-8-stearaat Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E431 Polyoxyethyleen-40-

stearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E432 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monolauraat 

Laurinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E433 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan mono-oleaat 

Oliezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E434 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monopalmitaat 

Palmitinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E435 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monostearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E436 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan tristearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E441 (wordt 

nu niet 

meer als e-

nummer 

gebruikt) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E470 Zouten van vetzuren Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E471 Synthetische vetten Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E472 Synthetische vetten Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E473 Suikeresters van vetzuren Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E474 Suikerglyceriden Combinatie van suiker met vetten. Voor 

vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E475 Polyglycerolesters van 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E477 Propyleenglycolesters 

van vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E478 Glycerol- en 

polypropyleenglycolesters 

van melkzuur en 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E479 en 

E479b 

Thermisch verhitte 

sojaolie, veresterd met 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E481 E482 Natrium/Calcium-

stearoyllactylaat 

Mengsel van melkzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E483 Stearyltartraat Mengsel van wijnsteenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E484 Stearylcitraat Mengsel van citroenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E485 

(oude 

benaming) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E491 tot 

E495 

Verbindingen van sorbitol 

(een plantaardige stof) 

met diverse vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E542 Beendermeel Gemaakt uit botten van slachtdieren (runderen, 

kippen, varkens, vissen). 

E570 tot 

E573 

Stearinezuur en 

stearaten 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E626-

E629 

Guanylzuur en 

guanylaten 

Vooral gewonnen uit gist, maar voor een deel ook 

uit sardines of synthetisch. 

E630-

E635 

Inosinezuur en inosinaten Vooral gewonnen uit vlees en sardines. Wordt ook 

synthetisch gemaakt of (steeds meer) met 

bacteriën. 

E636 Maltol Normaal gewonnen uit mout, maar kan ook door 

verhitting van koemelksuiker verkregen worden. 

E640 Glycine Wordt gemaakt uit gelatine, dus uit botten (zie 

boven). Deels ook synthetisch, maar dat is 

duurder. 

E901 Bijenwas Gemaakt door bijen, maar bevat geen onderdelen 

van dieren 

E904 Schellak Uitscheidingsproduct van luizen. De luizen zelf 

zitten vaak opgesloten in de lak, maar het product 

op zich bevat geen luizen. 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E913 Lanoline Een vetachtig uitscheidingsproduct van schapen 

(om hun wol waterafstotend te houden). 

 

E920-

E921 

Cysteine en cystine Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haar (meestal 

paarden, maar ook koeien, mensen, varkens) 

E966 Lactitol Gemaakt uit (koe)melksuiker 

E1000 Cholinezuur Gemaakt uit rundergal. 

E1105 Lysozym Een eiwit dat wordt verkregen uit kippeneieren 

Vetzuren: Het is goedkoper om vetzuren te maken uit plantaardige vetten, maar het 

kan voorkomen dat dierlijke vetten gebruikt worden om vetzuren uit te winnen. 
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Lactose-intolerant 

Sommige mensen kunnen de stof lactose niet afbreken, waardoor zij last krijgen van hun 

darmen bij het eten van lactose. Lactose is te vinden in melkproducten, zoals 
bijvoorbeeld kaas, koemelk, geitenmelk, yoghurt, melkchocolade en roomijs. 

E-nummers die gemaakt zijn met behulp van melk, kunnen nog resten van lactose 

bevatten ook al bestaat het E-nummer zelf niet uit lactose. Het is belangrijk om te weten 

dat mensen met lactose-intolerantie waarschijnlijk geen last zullen hebben van deze E-

nummers in het voedsel, omdat de concentratie lactose extreem laag is in het 
eindproduct. 

De volgende E-nummers bevatten waarschijnlijk lactose: 

E-nummer Naam Oorsprong 

E101 Riboflavine Gele kleurstof gewonnen uit melk en eieren. 

E213 Calciumbenzoaat Conserveringsmiddel uit fruit of zuivelproducten. 

E234 Nisine Conserveringsmiddel 

E966 Lactitol Een suiker-alcohol gemaakt uit lactose. 
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Koemelkallergie 

Koemelkallergie is een abnormale reactie van het immuunsysteem op melk van koeien. 

Het is niet hetzelfde als lactose-intolerantie. In de melk van koeien zitten veel 

verschillende eiwitten die van nature niet voorkomen in het menselijk lichaam. Na het 

drinken van melk of het eten van melkproducten komen deze eiwitten in het lichaam, 
waarna bij sommige mensen een allergische reactie optreed. 

E-nummers die gemaakt worden uit koemelk, kunnen sporen van melkeiwitten bevatten, 

zelfs als de stof die bedoeld wordt met het e-nummer zelf geen melkeiwit is. 

Waarschijnlijk is de hoeveelheid koemelkeiwitten in het eindproduct wat je eet zo laag, 
dat je er geen last van zal hebben bij normale consumptie. 

De volgende E-nummers bevatten zeker of waarschijnlijk koemelkeiwitten: 

E-nummer Naam Oorsprong 

E101 Riboflavine Gele kleurstof gewonnen uit melk en eieren. 

E213 Calciumbenzoaat Conserveringsmiddel uit fruit of zuivelproducten. 

E966 Lactitol Een suiker-alcohol gemaakt uit lactose. 
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Glutenallergie 

Bij een glutenallergie ben je allergisch voor gluten, dit zijn eiwitten die voorkomen in 

graansoorten zoals tarwe, rogge en spelt. Gluten komen niet voor in o.a. rijst, aardappel 
en mais. 

E-nummers die gemaakt worden uit granen, kunnen kleine hoeveelheden gluten 

bevatten. Hou er rekening mee dat E-nummers meestal in kleine hoeveelheden 

voorkomen in een product, hierdoor kan het zijn dat je helemaal geen last hebt van het 

eten van onderstaande E-nummers. 

E-nummers die mogelijk sporen van gluten bevatten: 

Nummer Naam  Functie  

E636 Maltol Smaakversterker 

E1400 Dextrine Verdikkingsmiddel 

E1401 Zuur-behandeld zetmeel Verdikkingsmiddel 

E1402 Alkali-behandeld zetmeel Verdikkingsmiddel 

E1403 Gebleekt zetmeel Verdikkingsmiddel 

E1404 Geoxideerd zetmeel Verdikkingsmiddel 

E1410 Monozetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel 

E1411 Dizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel 

E1412 Dizetmeelfosfaten Verdikkingsmiddel 

E1413 Gefosfateerd dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel 

E1414 Geacetyleerd dizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel 

E1420 Zetmeelacetaat Verdikkingsmiddel 

E1421 Zetmeelacetaat Verdikkingsmiddel 

E1422 Geacetyleerd dizetmeeladipaat Verdikkingsmiddel 

E1423 Geacetyleerd dizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel 

E1440 Hydroxypropylzetmeel Verdikkingsmiddel 

E1441 Hydroxypropyldizetmeelglycerol Verdikkingsmiddel 

E1442 Hydroxypropyldizetmeelfosfaat Verdikkingsmiddel 

E1450 Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat Verdikkingsmiddel 
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Koosjer 

Traditionele joden eten alleen voedsel dat zij beschouwen als koosjer. Koosjer voedsel 

voldoet aan bepaalde regels; zo mogen eenhoevige dieren niet gegeten worden (bijv. 

paarden), melkproducten moeten gescheiden behandeld worden van vleesproducten en 
dieren moeten op een specifieke manier geslacht worden. 

In de praktijk komt het erop neer dat alle E-nummers die gemaakt zijn van het vlees of 

botten van dieren of gemaakt zijn van melkproducten mogelijk niet koosjer zijn. Het is 

niet te achterhalen of een product dat gemaakt is met onderstaande E-nummers koosjer 
is, behalve als dit expliciet op de verpakking vermeld is. 

De lijst van E-nummers die mogelijk of zeker niet koosjer zijn, luidt als volgt: 

E-nummer Naam Oorsprong 

E120 Karmijn / Cochenille Schildluizen (extractie uit gedroogde luizen) 

E322 Lecithine Meestal uit soja maar soms ook gemaakt uit 

kippeneieren. 

E430 Polyoxyethyleen-8-stearaat Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E431 Polyoxyethyleen-40-

stearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E432 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monolauraat 

Laurinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E433 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan mono-oleaat 

Oliezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E434 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monopalmitaat 

Palmitinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E435 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monostearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E436 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan tristearaat 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E441 (wordt 

nu niet 

meer als e-

nummer 

gebruikt) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E470 Zouten van vetzuren Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E471 Synthetische vetten Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E472 Synthetische vetten Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E473 Suikeresters van vetzuren Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E474 Suikerglyceriden Combinatie van suiker met vetten. Voor 

vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E475 Polyglycerolesters van 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E477 Propyleenglycolesters 

van vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E478 Glycerol- en 

polypropyleenglycolesters 

van melkzuur en 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E479 en 

E479b 

Thermisch verhitte 

sojaolie, veresterd met 

vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E481 

E482 

Natrium/Calcium-

stearoyllactylaat 

Mengsel van melkzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E483 Stearyltartraat Mengsel van wijnsteenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E484 Stearylcitraat Mengsel van citroenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Voor vetzuren, zie opmerking onderaan 

tabel 

E485 

(oude 

benaming) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E491 tot 

E495 

Verbindingen van sorbitol 

(een plantaardige stof) 

met diverse vetzuren 

Voor vetzuren, zie opmerking onderaan tabel 

E542 Beendermeel Gemaakt uit botten van slachtdieren (runderen, 

kippen, varkens, vissen). 

E570 tot 

E573 

Stearinezuur en 

stearaten 

Stearinezuur is een vetzuur, zie opmerking 

onderaan tabel 

E626-

E629 

Guanylzuur en 

guanylaten 

Vooral gewonnen uit gist, maar voor een deel ook 

uit sardines of synthetisch. 

E630-

E635 

Inosinezuur en inosinaten Vooral gewonnen uit vlees en sardines. Wordt ook 

synthetisch gemaakt of (steeds meer) met 

bacteriën. 

E636 Maltol Normaal gewonnen uit mout, maar kan ook door 

verhitting van koemelksuiker verkregen worden. 

E640 Glycine Wordt gemaakt uit gelatine, dus uit botten (zie 

boven). Deels ook synthetisch, maar dat is 

duurder. 

E901 Bijenwas Gemaakt door bijen, maar bevat geen onderdelen 

van dieren 
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E-nummer Naam Oorsprong 

E904 Schellak Uitscheidingsproduct van luizen. De luizen zelf 

zitten vaak opgesloten in de lak, maar het product 

op zich bevat geen luizen. 

E913 Lanoline Een vetachtig uitscheidingsproduct van schapen 

(om hun wol waterafstotend te houden). 

E920-

E921 

Cysteine en cystine Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haar (meestal 

paarden, maar ook koeien, mensen, varkens) 

E966 Lactitol Gemaakt uit (koe)melksuiker 

E1000 Cholinezuur Gemaakt uit rundergal. 

E1105 Lysozym Een eiwit dat wordt verkregen uit kippeneieren 

Het is goedkoper om vetzuren te maken uit plantaardige vetten, maar het kan 

voorkomen dat dierlijke vetten gebruikt worden om vetzuren uit te winnen. Van welke 

dieren deze vetten afkomstig is, weet alleen de producent van het E-nummer / 
ingrediënt. 
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Halal 

Bij een halal dieet bestaat uit voedsel dat gezien wordt als rein door mensen van het 

Islamitische geloof. Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal 

toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften en onverdoofd geslacht 
worden. Varkensvlees wordt niet beschouwd als rein. 

In de praktijk is het moeilijk na te gaan of een bepaald E-nummer gemaakt is uit 

varkensvet of vet van andere dieren. Ook wordt vlees meestal niet volgens islamitische 

voorschriften onverdoofd geslacht. Alleen wanneer op de verpakking van een product 
vermeld staat dat het product halal is, is dit product ook zeker halal. 

De lijst van E-nummers die mogelijk of zeker niet halal zijn, luidt als volgt: 

E-nummer Naam Oorsprong 

E120 Karmijn of cochenille Schildluizen (extractie uit gedroogde luizen) 

E430 Polyoxyethyleen-8-

stearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E431 Polyoxyethyleen-40-

stearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E432 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan monolauraat 

Het vetzuur laurierzuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E433 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan mono-oleaat 

Het vetzuur oliezuur wordt meestal uit plantaardig 

vet gemaakt, maar kan ook gemaakt zijn uit 

dierlijk vet. 

E434 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan 

monopalmitaat 

Het vetzuur palmitinezuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E435 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan 

monostearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E436 Polyoxyethyleen-20-

sorbitaan tristearaat 

Het vetzuur stearinezuur wordt meestal uit 

plantaardig vet gemaakt, maar kan ook gemaakt 

zijn uit dierlijk vet. 

E441 Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 
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E470 Zouten van vetzuren Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E471 Synthetische vetten Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E472 Synthetische vetten Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E473 Suikeresters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E474 Suikerglyceriden Combinatie van suiker met vetten. Vetzuren worden 

meestal gemaakt van plantaardig vet, maar kunnen 

ook gemaakt worden uit dierlijk vet. 

E475 Polyglycerolesters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E477 Propyleenglycolesters van 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

478 Glycerol- en 

polypropyleenglycolesters 

van melkzuur en 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E479 en 

479b 

Thermisch verhitte 

sojaolie, veresterd met 

vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E481/2 Natrium/Calcium-

stearoyllactylaat 

Mengsel van melkzuur en stearinezuur, een vetzuur. 

Vetzuren worden meestal gemaakt van plantaardig 

vet, maar kunnen ook gemaakt worden uit dierlijk 

vet. 

E483 Stearyltartraat Mengsel van wijnsteenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt worden 

uit dierlijk vet. 
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E484 Stearylcitraat Mengsel van citroenzuur en stearinezuur, een 

vetzuur. Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E485 

(oude 

benaming) 

Gelatine Gemaakt uit botten en huid van slachtdieren 

(runderen, kippen, varkens, vissen). 

E491 tot 

E495 

Verbindingen van sorbitol 

(een plantaardige stof) 

met diverse vetzuren 

Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E542 Beendermeel Gemaakt uit botten van slachtdieren (runderen, 

kippen, varkens, vissen). 

E570-

E573 

Stearinezuur en stearaten Vetzuren worden meestal gemaakt van 

plantaardig vet, maar kunnen ook gemaakt 

worden uit dierlijk vet. 

E630-

E635 

Inosinezuur en inosinaten Vooral gewonnen uit vlees en sardines. Wordt ook 

synthetisch gemaakt of met bacteriën. 

E640 Glycine Wordt gemaakt uit gelatine, dus uit botten van 

dieren. Deels ook synthetisch, maar dat is 

duurder. 

E904 Schellak Uitscheidingsproduct van luizen. De luizen zelf 

zitten vaak opgesloten in de lak, maar het product 

op zich bevat geen luizen. 

E920 en 

E921 

Cysteine en cystine Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haar (meestal 

paarden, maar ook koeien, mensen, varkens) 
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