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Randvoorwaarden Beter Leven producten 
 
Hierbij een overzicht van de randvoorwaarden waar Beter Leven producten aan dienen te voldoen: 
1. Het % dierlijke ingrediënten, niet zijnde Beter Leven (zoals vlees, melk, ei, eiwitten, collageen, 

darmen, honing) en/of Beter Leven grondstof met een lager aantal sterren, mag maximaal 5,00% 
zijn, dit wordt berekend over het totale eindproduct.  

2. Daarbij geldt aanvullend dat het aandeel Beter Leven ingrediënt tenminste 2x zo groot moet zijn 
als het aandeel dierlijk niet Beter Leven ingrediënt. 

3. Wanneer bij een product het totaal aan dierlijke niet BLk ingrediënten boven de toegestane 
5,00% uitkomt, dan is het toegestaan om deze ingrediënten te vervangen met een biologische 
variant. Dit houdt in dat bijvoorbeeld koemelk, eieren of boter vervangen kan worden door 
biologische koemelk, eieren of boter. Het aantal sterren voor dit product blijft gelijk, deze wordt 
niet verhoogt naar 3 sterren. Daarnaast moet het product nog steeds voldoen aan de hieronder 
genoemde voorwaarden. 

4. Uitgesloten dierlijke ingrediënten, ook binnen de 5,00% niet Beter Leven, zijn: 
a) eendenlever 
b) ganzenlever 
c) dierlijke producten waarvan niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld dat het dier 

bedwelmd geslacht is (met name producten van schapen, kalveren en lammeren)  
d) paardenvlees 
e) gevogelte/ wild verkregen uit de jacht of gehouden (waaronder: parelhoen, fazant, 

everzwijn, wildzwijn, edelhert, damhert, eend, duif, gans, patrijs, wilde konijn.) 
f) bedreigde diersoorten zoals paling 
g) producten van dieren die genetisch gemanipuleerd, gekloond of op andere wijze direct met 

biotechnologie in aanraking zijn geweest 
h) en andere dierlijke producten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de 

Dierenbescherming. 
5. Biologisch vlees afwaarderen voor samengestelde producten is toegestaan mits de procedure 

voor afwaardering bij de Stichting Beter Leven keurmerk kenbaar is gemaakt en de recepturen 
zijn goedgekeurd.  

6. Bij een combinatie van Beter Leven grondstoffen met verschillende sterren, komt op de 
verpakking het keurmerk/ logo het aantal sterren te staan van het in het product aanwezige 
Beter Leven ingrediënt met het laagste aantal sterren. Bijvoorbeeld een product met een 
combinatie van Biologisch rundvlees (3 sterren) en varkensvlees 1 ster, krijgt het product het 
Beter Leven keurmerk met 1 ster. Wanneer een product bijvoorbeeld rundvlees (3 sterren) en 
kippenvlees (1 ster) bevat en het kippenvlees is maximaal 5,00% mag het product het keurmerk 
met 3 sterren dragen. Indien het product ook dierlijke niet-Beter Leven ingrediënten bevat moet 
dit opgeteld worden bij de ingrediënten met een lager aantal Beter Leven sterren. Dit mag in 
totaal maximaal 5,00% zijn. 

7. Producten waarin biologisch vlees (3 ster waardig) wordt verwerkt maar welke niet in zijn geheel 
biologisch zijn, mogen het keurmerk met 3 sterren dragen. Bijvoorbeeld een niet biologische 
soep met daarin biologische soepballetjes. Omdat de balletjes biologisch zijn, krijgt het product 3 
sterren toegekend. Het product moet echter wel voldoen aan de hieronder genoemde 
voorwaarden. 

8. Maximaal 5,00% versleping afhankelijk van wat ervoor geproduceerd wordt. 
 

 


