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SIXPACK

Alcoholvrij bier wordt steeds populairder. Steeds meer biermerken 
komen met een alcoholvrije variant op de proppen. Welke is het lekkerst 

en komt het meest in de buurt van het ‘echte werk’? 

SMAAKTEST ALCOHOLVRIJ BIER
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TEKST THOMAS CAMMELBEECK

Eind jaren 80 was het imago van 
alcoholvrij bier nog wankel. Een paar 
goedgemikte grappen van Youp 
van ’t Hek leken genoeg om Buckler 
(van Heineken) van de markt te laten 
verdwijnen. Die tijden zijn nu duidelijk 
voorbij. Alcoholvrij bier heeft een 
vaste plek in het schap veroverd. 
Hoogste tijd voor een smaaktest dus. 
We serveerden 41 proefpersonen 
10 soorten alcoholvrij bier (of beter 
gezegd: pils), waaronder de net ge-
lanceerde Grolsch 0.0%, Jupiler 0,0%  
en Heineken 0.0. De wraak van 
Heineken is zoet; de opvolger van 
Buckler eindigt bovenaan de lijst. 
Bavaria, een van de twee hekkenslui-
ters, gaat ten onder aan overmoed: 
op het etiket noemt Bavaria zich ‘de 
onbetwiste no. 1 in alcoholvrij bier’.

Twee methoden
De meeste bierliefhebbers weten  
vast wel ongeveer wat de ingrediën-
ten zijn voor een lekker pilsje: water,  
gerstemout, hop en gist. De gist  - 
cellen zetten de suikers uit het graan 
om (vergisting) in alcohol en kool-
zuur en de hop wordt meegekookt 
als smaakmaker. Dit brouwproces 
stamt al uit de oudheid. Het maken 
van alcoholvrij bier is een stuk in-
gewikkelder; daarbij zijn toch echt 
21e-eeuwse technieken nodig. 
We vroegen aan alle producenten 
of ze een tipje van de sluier konden 
oplichten over hun brouwtechniek. 
Er zijn grofweg twee methoden te 
onderscheiden. Bij de eerste vindt 
er net als bij ‘normaal’ pils vergisting 
plaats en wordt er dus alcohol ge-
vormd. Die wordt er later uitgehaald. 
Bij de tweede methode ontstaat er 
niet of nauwelijks alcohol. Zowel het 
gebruik van speciale gistsoorten als 
het brouwen bij heel lage temperatu-
ren maakt dit mogelijk. 
Beide manieren blijken succesvol. De 
twee smaakvolste pilsjes uit deze test 
– Heineken 0.0 en Budels malt 0,0% – 
gebruiken elk een andere methode. 
Bij Heineken gebruiken de makers 

MINDER ONGEZOND?
Pils is met 105 kcal per glas (25 cl) 
een energierijk drankje. Het bevat 
evenveel calorieën als cola. Bij pils 
is niet suiker, maar voornamelijk 
alcohol de energieleverancier. Met 
7 kcal per gram levert alcohol zelfs 
meer energie dan een gram suiker 
of eiwit (4 kcal).   
Alcoholvrij bier is een stuk calorie
armer. Doordat het iets meer  sui   
ker bevat, komt het gemiddeld op 
60 kcal per glas. 
Een glas Budweiser Budvar B:Free 
geeft met 39 kcal de minste ener
gie, Jupiler 0,0% met 88 kcal de 
meeste. Daarbij komt dat alcohol 
niet gezond is. Al bij matig gebruik 
(tot 1,5 glas per dag) verhoogt 
alcohol de kans op kanker. 
Alcoholvrij bier is meestal ook 
goedkoper dan gewoon bier. Voor 
alcoholvrij bier geldt namelijk een 
lager btwtarief (6% in plaats van 
21%) en er wordt geen accijns op 
geheven. Alleen voor Jupiler en 
Palm geldt dat de alcoholvrije 
 variant duurder is dan de gelijk
namige pils. 

hetzelfde gist als bij hun ‘normale’ 
pils, waardoor er tijdens het brouwen 
alcohol ontstaat. Door middel van 
vacuümdestillatie halen ze de alcohol 
er later uit. Destilleren (het scheiden 
van vloeistoffen met een verschil-
lend kookpunt) onder vacuüm zorgt 
ervoor dat de alcohol bij een lage 
temperatuur verdampt, zodat het 
bier minder smaak verliest. Budels 
laat niet veel los over zijn brouwtech-
niek, maar geeft wel aan dat er een 
aangepaste gisting plaatsvindt, waar-
door er geen alcohol ontstaat. 

Minder smakelijk
Ondanks het verschil in brouwmetho-
den vinden onze proevers de alcohol-
vrije pils van Heineken en Budels 
het meest in de buurt van ‘echt’ bier 
komen. Maar hoe goed fabrikanten 
hun best ook doen; alcoholvrij bier 
zal nooit de smaak van alcoholhou-
dend bier kunnen evenaren. Dat ge-
ven ze zelf ook aan. Warsteiner laat 
weten alcohol te zien als zout bij het 
koken: ‘Het zorgt ervoor dat smaken 
goed tot hun recht komen en beter 
te proeven zijn’. Andere brouwers 
bevestigen dit. ‘Vooral de fruitige 
tonen worden door alcohol dui-  >> 

‘Alcoholvrij bier 
wordt steeds meer 
gedronken en het 
aanbod breidt zich 
verder uit. Deson-
danks is mijn erva-
ring dat het nog niet 
overal is ingebur-
gerd. Zo liep ik eens 
in de binnenstad van 
Den Haag met een 
alcoholvrij biertje in 

de hand. Twee agen-
ten te paard kwamen 
wel heel gretig op 
mij af. Had ik iets 
verkeerd gedaan? Er 
bleek een alcoholver-
bod te gelden voor 
dat gebied. De agen-
ten dropen af toen 
ik ze het blikje wat 
beter liet bekijken. 
Ook caissières in de 

supermarkt zijn nog 
niet altijd gewend 
aan alcoholvrij bier. 
Bij de kassa werd 
om mijn legitimatie 
gevraagd. Op mijn 
leeftijd (in de 30) 
is dat op zich een 
compliment. Maar je 
legitimeren voor een 
sixpack alcoholvrij 
bier gaat wat ver.’

REDACTEUR-ONDERZOEKER THOMAS  
CAMMELBEECK: ‘MEZELF LEGITIMEREN 
VOOR EEN SIXPACK ALCOHOLVRIJ BIER 
GAAT WAT VER’

Mijn ervaring is 
dat alcoholvrij bier 

nog niet overal is 
ingeburgerd
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DE UITBLINKERS

BUDELS
MALT 0,0% 
(BIOLOGISCH)
Prijs: €0,83 (30 cl)
Smaakoordeel: 
««««« 
Uit het Noord-Bra-
bantse Budel. Is 
samen met Heineken 
het ‘best gelukte’ 
alcoholvrije biertje 
uit de test, en bovendien biologisch en 
klimaatneutraal gebrouwen. ‘Goed alter-
natief voor bier met alcohol’, is de conclusie 
van een proever. 

HEINEKEN 0.0
Prijs: €0,55 (25 cl) 
Smaakoordeel: 
«««««  
Een alcoholvrij 
biertje dat aardig in 
de buurt komt van 
het echte werk. ‘Puik 
alcoholvrij biertje!’ 
vat een proever  
enthousiast samen. 
‘Het smaakt fris en 
is dorstlessend’, is de 
analyse van een andere proefpersoon. Met 
53 kcal per glas (25cl) geen echte dikmaker.
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delijker geproefd’, vult Heineken  
aan. Bavaria laat net als Budels  
geen  alcohol ontstaan tijdens het 
brouwproces, maar is hierin niet erg  
succes vol. Volgens onze proevers  
lijkt dit brouwsel verreweg het minst 
op traditioneel bier. Bavaria eindigt 
daardoor, samen met het Duitse 
 Warsteiner, onderaan in de tabel.  
‘Dit lijkt bij lange na niet op bier;  
het is te zuur’, oordeelt een proever.
Warsteiner krijgt net als Bavaria 
slechts twee sterren voor smaak. ‘Iets 
te bitter en te weinig biersmaak’, is 
het weinig enthousiaste commentaar. 

Toch wat alcohol
Alcoholvrij klinkt alsof er helemaal 
geen alcohol in zit. Toch is dat niet 
altijd het geval. Bier gebrouwen in 
Nederland moet zich houden aan de 
Warenwet. Daarin staat dat alcohol-
vrij bier maximaal 0,1% alcohol mag 
bevatten. 
In buurlanden zijn de regels anders. 
Zo claimen de Duitse Warsteiner 
en Erdinger ‘alcoholfrei’ te zijn, het 
Belgische Palm rept van ‘bière sans 
alcool’ en het Tsjechische Budweiser 
Budvar van ’nealkoholické pivo’. Maar 
ze bevatten toch allemaal een beetje 
alcohol, tot 0,5%. 
Buitenlandse brouwers mogen dit 
bier met 0,5% alcohol in Nederland 
als alcoholvrij verkopen, omdat ze 
aan hun nationale regels voldoen en 
er vrije handel is tussen EU-landen. 
Als je goed kijkt is dit alcoholpercen-
tage op het etiket te vinden, maar 
de term alcoholvrij zet consumenten 
toch op het verkeerde been. Voor 
‘voedselwaakhond’ Foodwatch vorig 
jaar reden om Jupiler NA (Non Alco-
hol) met 0,5% alcohol te nomineren 
in zijn Gouden Windei-verkiezing. 
Het lijkt erop dat Jupiler zich deze 
kritiek heeft aangetrokken, want 
recentelijk is de Jupiler NA vervan-
gen door Jupiler 0,0%. Ook Grolsch 
ruilde net voor de start van onze 
test  Grolsch Stender (0,5%) in voor 
Grolsch 0.0%. Stender riep overigens 

minder verwarring op, want het is 
in Nederland verplicht om bij een 
alcoholpercentage van 0,1 tot 1,2 te 
spreken van alcoholarm.

Effect voor zwangeren?
Buitenlandse brouwers mogen 
zich dan keurig aan hun nationale 
wetten houden met 0,5% alcohol, 
maar hoe zit het met de risico’s 
voor automobilisten en zwangere 
vrouwen? Juist voor hen is alcoholvrij 
bier vaak een uitkomst als ze toch 
graag een biertje drinken. Onderzoek 
laat zien dat door het drinken van zes 
tot acht glazen ‘alcoholvrij’ bier met 
0,5% alcohol het alcoholpromillage 
in het bloed niet of nauwelijks stijgt. 
Het lijkt er dus op dat deze kleine 
hoeveelheid alcohol, zeker bij nor-
maal gebruik, geen effect heeft. Er 
kan dus gerust autogereden worden. 
Toch raadt het Voedingscentrum aan 
bij zwangerschap het zekere voor het 
onzekere te nemen en te kiezen voor 
0,0% alcoholvrij bier. <<

Alcoholvrij 
bier zal nooit 
de smaak van 
alcoholhoudend 
bier evenaren”

IDEALE SPORTDRANK?
‘Zorgt voor een snel herstel na het 
sporten’, claimt Warsteiner op het 
etiket van zijn ‘alkoholfrei’ bier. 
Erdinger prijst zijn alcoholvrije bier 
aan als ‘isotonische dorstlesser’, 
wat inhoudt dat het bier een gelijke 
hoeveelheid deeltjes bevat als 
lichaamsvocht. Is alcoholvrij bier 
een goede sportdrank? Volgens 
Marco Mensink, assistent-profes-
sor voeding, energiemetabolisme 
en gezondheid aan Wageningen 
Universiteit zijn deze claims slechts 
deels waar: ‘Een isotone dorstlesser 
kun je het wel noemen. Maar het is 
niet de ideale isotone dorstlesser, 
daarvoor is vooral het natrium-
gehalte te laag. Natrium helpt bij  
de opname van water, maar belang-
rijker: het zorgt ervoor dat het 
vocht ook vastgehouden wordt.’ 

SMAAKTEST ALCOHOLVRIJ BIER
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Hoe meer sterren des te lekkerder • kcal per glas en alcoholpercentage zijn op basis van etiketinformatie • Budels is verkrijgbaar bij Ekoplaza, Budweiser 
Budvar bij Gall & Gall, Jupiler bij Albert Heijn, en Erdinger en Palm bij onder meer Mitra. 
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Smaaktest alcoholvrij bier

MERK &
 T

YPE

VERPA
KKIN

G

RIC
HTPRIJ

S

SMAAK

IN
HOUD (I

NCL)

PRIJ
S P

ER L
IT

ER

KCAL P
ER G

LAS (2
5 C

L)

ALC
OHOL (I

N %
)

61 kcal
zit er gemiddeld  

in een glas

Alcoholvrij  
betekent niet altijd  
dat er geen alcohol  

in zit: 4 merken  
bevatten toch  

een beetje

kost het goedkoop-
ste alcoholvrije 

biertje

€0,41 De alcoholvrije 
biertjes van 

Heineken en Budels  
zijn het lekkerst 

volgens ons panel

‘lekker  
fris’

‘kleur iets 
te licht’

‘mooie 
schuimkraag’

‘erg 
donker’

‘erg  
zuur’

‘mooi  
biertje’

‘weinig 
schuim’

 ‘te  
wrang’

‘slaat  
snel dood’

‘te  
bitter’

   1 Heineken 0.0 fles €0,55 ««««« 25 €2,21 53 0,0

   2 Budels malt 0,0% (biologisch) fles €0,83 ««««« 30 €2,77 65 0,0

 3 Amstel 0.0% fles €0,41 «««« 30 €1,36 58 0,0

4 Budweiser Budvar B:Free blik €1,39 «««« 50 €2,78 39 max 0,5

5 Grolsch 0.0% fles €0,50 ««« 30 €1,67 58  0,0

6 Erdinger alkoholfrei fles €0,99 ««« 50 €1,98 63 < 0,5

7 Jupiler 0,0% blik €1,24 ««« 33 €3,76 88 0,0

8 Palm N.A fles €0,99 ««« 25 €3,96 70 < 0,25

9 Bavaria 0.0% original fles €0,43 «« 30 €1,44 60 0,0

10 Warsteiner alkoholfrei fles €0,50 «« 33 €1,51 65 < 0,5
 

1 53 7 92 64 8 10
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