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Allergieën en
voedselallergenen:
hoe zit het nu precies?
Allergenen zijn stoffen die meestal onschadelijk zijn, maar die bij
mensen met een allergie kunnen leiden tot overgevoeligheidsreacties
zoals irritatie, zwelling, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden,
verteringsproblemen zoals braken, een opgeblazen gevoel,...

ste
De belangrijk
nen:
voedselallerge

koemelk

koemelk, eieren,
pinda’s (aardnoten)

groenten, fruit,
pinda’s (aardnoten),
noten

Een voedselallergie moet worden vastgesteld door een arts.
Het is soms niet eenvoudig om evenwichtig te blijven
eten als je bepaalde allergenen moet vermijden.
Aarzel niet om raad te vragen aan een diëtist.

Duidelijke informatie
Duidelijke informatie over de aanwezigheid van allergenen in
voedingsproducten maakt het voor mensen met een allergie
makkelijker om de controle te houden over wat ze eten. Ze weten
dan dat ze een bepaald product veilig kunnen gebruiken.
•  In de winkel moeten de allergenen verplicht vermeld
staan op de verpakking van voorverpakte levensmiddelen.
Dat kan bijvoorbeeld door ze vetgedrukt weer te geven
in de ingrediëntenlijst.
De zin ‘kan sporen bevatten van…’ vestigt uw aandacht
op de mogelijke aanwezigheid van bepaalde allergenen.

Ingrediënten:
tarwemeel, water,
geconcentreerde boter
(melk) 20%, alcohol, zout,
gereconstitueerd citroensap
op basis van concentraat,
gedesactiveerde gist.

•  In restaurants of kantines, moet de consument
informatie kunnen krijgen over de aanwezigheid
van allergenen in het eten.
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 SCHAALDIEREN: gesegmenteerd lichaam met een harde
schelp of schaal, zoals garnalen, krab en kreeft.
M
 OSTERD: met zaden of gemalen.
S
 ELDERIJ: alle selderijsoorten, zoals groene selder,
knolselder, selderijzaad...
 SESAMZAAD: sesamzaden en sesamolie.
G
 LUTENBEVATTENDE GRANEN:
tarwe, rogge, gerst, spelt, kamut en haver (daar zit vaak
ook tarwe bij).
 NOTEN: 8 soorten noten, namelijk amandelen, hazelnoten,
walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten,
macadamianoten.
E
 IEREN: dooier en eiwit in gebak, pudding, flan, sauzen
(mayonaise...).

M
 ELK (INCLUSIEF LACTOSE): melk, boter, kaas,
yoghurt, flan, pudding… van alle diersoorten (koe, geit,
schaap, buffel...)
 SULFIET

(ZWAVELDIOXIDE): een additief dat ervoor
zorgt dat producten niet bruin verkleuren, zoals zwaveldioxide,
conserveringsmiddelen E220 tot E228.
W
 EEKDIEREN: schelpdieren (mosselen, oesters...),
maar ook inktvis en zeeslakken (wulken, alikruiken).
V
 IS: in herkenbare vorm, maar ook in sauzen en aromatische
ingrediënten.
P
 INDA’S (AARDNOTEN): een peulvrucht, ook wel
apennoot of aardnoot genoemd.
 SOJA

: natuurlijke of getransformeerde sojabonen in de vorm
van sap, tofu, tempeh, vegetarische ‘steaks’ …
L
 UPINE: peulvrucht die in de vorm van meel wordt verwerkt
in brood en gebak.

Gluten, coeliakie en
glutengevoeligheid
• B
 ij coeliakie (glutenintolerantie)
mag je geen gluten eten.

• ‘Glutengevoeligheid’ is
tegenwoordig erg populair,
maar er is nog weinig over
bekend.
‘Glutenvrij’ eten is nu helemaal in,
vaak zonder dat daar een
echte medische reden voor is.
Het schrappen van gluten
(en van de meeste granen en
graanproducten) kan ertoe leiden
dat je een tekort krijgt aan vezels
en vitamines B en E.

Melk en lactose:
allergie of intolerantie?
ALLERGIE: het immuunsysteem
van het lichaam reageert
op eiwitten uit koemelk (en
meestal ook uit melk van andere
diersoorten). Het gaat doorgaans
om een vrij heftige reactie, die het
meest voorkomt bij zuigelingen en
vaak verdwijnt tijdens de eerste
drie levensjaren.
INTOLERANTIE: bij lactoseintolerantie wordt melksuiker
(lactose) niet goed verteerd,
waardoor spijsverteringsproblemen of
pijn kunnen optreden. Er is sprake
van een tolerantiedrempel. Mensen
met deze intolerantie kunnen toch
een aantal zuivelproducten eten,
zoals harde kaas en yoghurt.

Aan tafel!
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 Eerst en vooral: lees goed het etiket om na te gaan of een
product allergenen bevat die je moet vermijden. Zorg er
ook voor dat er geen allergenen in de ingrediënten van een
recept zitten.

rbeeld
Controleer bijvoo
in de
of er geen gluten
.
vleeswaren zitten

 In de keuken: wil je een recept bereiden waar een bepaald
allergeen niet in mag voorkomen? Vergeet dan niet alles
goed te wassen: het werkvlak, het servies en het bestek,
maar ook je handen. Zo vermijd je dat er onverwacht toch
allergenen in je gerecht terechtkomen (kruisbesmetting).

En nu...
aan het fornuis!

Quiche Lorraine zonder eieren
Deze heerlijk zachte quiche bevat geen eieren. Een lekkernij voor het hele gezin!

Ingrediënten (voor 4 personen)
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

1
 rol kruimeldeeg van Herta
300 g volle plattekaas
30 g aardappelzetmeel of maïzena
1 eetlepel bakpoeder
15 cl melk
1 eetlepel dikke room
150 g geraspte gruyèrekaas
100 g gerookte spekblokjes van Herta

Bereiding

Voedingswaarden
(per portie)

Energie

383 kcal

Vetten
waavan verzadigde

24,5 g
12,9 g

Koolhydraten
waarvan suikers

24,4 g
3,9 g

Eiwitten

16,7 g

Vezels

0,6 g

Zout

1,7 g

Bak de spekblokjes even aan in een koekenpan en
zet apart. Doe de maïzena en het bakpoeder in de melk, voeg de room toe en breng
op smaak. Voeg de plattekaas, de gruyère en de spekblokjes toe. Leg het deeg in een
taartvorm en vul met het mengsel. Bak op 180°C gedurende ongeveer 35 minuten.
Deze quiche kun je warm of koud eten!

Tip
Voeg naar smaak reepjes geroosterde paprika, olijven of ansjovis toe.

Gegratineerd witloof,
gluten- en lactosevrij
In dit recept maken we de bechamelsaus met maïzena en olie. Melk wordt hier
vervangen door rijstmelk en de geraspte kaas door amandelpoeder.

Ingrediënten (voor 4 personen)
 stronken witloof
8
1 Maggi Bouillon Hartje Kip
8 plakken Hesp Superieur van Herta
400 ml ongezoete plantaardige ‘melk’
(rijst, soja,... )
30 g maïzena
4 eetlepels arachideolie of olijfolie
3 eetlepels gemalen amandelen
peper, nootmuskaat

✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

Voedingswaarden
(per portie)

Energie

331 kcal

Vetten
waavan verzadigde

18,5 g
3g

Koolhydraten
waarvan suikers

23,2 g
11,4 g

Eiwitten

18,2 g

Vezels

5,5 g

Zout

1,4 g

Bereiding
Kook het witloof tien minuten in de bouillon en giet goed af. Meng de maïzena
met de olie en voeg beetje bij beetje de plantaardige ‘melk’ toe om het mengsel
te verdunnen. Breng aan de kook en blijf roeren tot het mengsel indikt. Breng
op smaak. Wikkel de witloofstronkjes in een plakje hesp en leg ze in een
ovenschaal. Doe er de saus over en bestrooi met de gemalen amandelen. Bak in
een voorverwarmde oven op 180°C gedurende 30 minuten.

Tip
Wil je er lactosevrije puree bij serveren? Houd dan een beetje van het kookvocht apart
bij het afgieten van de aardappelen. Werk af met een eierdooier OF vervang de melk
door ongezoete plantaardige ‘melk’ (rijst, soja,...).

Zoete lekkernij met cacao
en kastanjecrème
Een heerlijk dessert zonder gluten, lactose of ei!
V.U.: Alexander von Maillot de la Treille, Nestlé Belgilux NV - www.nestle.be

Ingrediënten (voor 4 personen)
✱
✱
✱
✱

3
 eetlepels kastanjecrème
3
 theelepels cacaopoeder Nesquik
5
 dl amandelmelk
3
 afgestreken eetlepels maïzena

Bereiding

Voedingswaarden
(per portie)

Energie

173 kcal

Vetten
waavan verzadigde

4,2 g
0,5 g

Koolhydraten
waarvan suikers

32,3 g
20,2 g

Los eerst de maïzena op in een scheutje melk.
Eiwitten
Roer de rest van de melk erdoor, en vervolgens
Vezels
de kastanjecrème en 3 theelepels cacaopoeder
Nesquik. Verhit op een laag vuur onder voortdurend
Zout
roeren tot het mengsel indikt. Giet het mengsel
in vormpjes. Bij het afkoelen wordt het dessert
steviger. Strooi er cacaopoeder Nesquik over voor het opdienen.

1,9 g
1,8 g
0,1 g

Tip
Ter afwisseling kun je geschaafde amandelen toevoegen voor je het mengsel in de
vormpjes giet.

Op initiatief van NESTLÉ en haar merken:

