
Mijn kind 
mag geen gluten...

Beknopte informatie voor de kantine



Geacht keukenteam!

Coeliakie – wat is dat?

Gluten – waar bevindt het zich?

Glutenvrij –  
hoe herkennen we het?

Mijn kind mag geen gluten eten! Weet u wat glutenintolerantie is? Hierdoor getrof-
fen (coeliakie/glutengevoelige) kinderen en volwassenen moeten zich aan een 
glutenvrij dieet houden. Thuis is het bereiden van gezonde en lekkere glutenvrije 
gerechten voor ons al een vaste gewoonte. Buitenshuis zijn we echter afhankelijk 
van uw gewetensvolle medewerking, omdat de onvoorziene inname van gluten 
gevolgen op lange termijn heeft voor de gezondheid van het kind.
Bijgaand vindt u kort samengevat de belangrijkste informatie over glutenvrij eten, 
met relevante tips en hints voor het veilig omgaan met een glutenvrij dieet.
Wij danken u bij voorbaat dat u de tijd wilt nemen om deze informatie zorgvuldig 
te lezen en ter harte te nemen.

Coeliakie is een permanente intolerantie van het immuunsysteem voor gluten, een 
eiwit dat voorkomt in veel graangewassen, zoals tarwe, rogge, gerst, spelt, enz.. 
In Duitsland betreft dit ongeveer 1% van de bevolking.
De inname van glutenbevattende voedingsmiddelen – zelfs in zeer kleine hoe-
veelheden – veroorzaakt bij mensen met genoemde aandoening een chronische 
ontsteking en regressie van de darmvlokken, met schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid.
Naast coeliakie bestaan andere vormen van glutenintolerantie, zoals tarwe-aller-
gie en glutengevoeligheid.
Alleen de zorgvuldige naleving van een glutenvrij dieet kan de symptomen van 
glutenintolerantie doen verdwijnen en het kind symptoomvrij laten leven.

Gluten is een kleefeiwit dat in veel graangewassen voorkomt. Het is op zich 
smaakloos, maar heeft zeer gunstige eigenschappen voor het bakken van graan-
producten, zoals brood, pizza, pasta, gebak, snacks. Gluten is een uitstekend 
zwel- en bindmiddel en u vindt het dan ook verstopt als additief in veel andere 
producten (snoep, chocolade, zoetigheden, soepen, crèmes, bakingrediënten, 
kant-en-klaar maaltijden). Maar met de nodige voorzichtigheid en een beetje 
oefening, kan een gezond glutenvrij dieet goed gewaarborgd worden.

Glutenvrije voedingsmiddelen zijn volgens een EU-verordening herkenbaar als 
“glutenvrij” aan het symbool van de doorgestreepte aar.

Naam ouder 

Naam kind

Een initiatief van



Het glutenvrij dieet bij coeliakie laat geen uitzonderingen en experimenten toe. Wanneer er onzekerheid bestaat over de samenstelling van 
voedingsmiddelen, kun u het beter aan mij vragen of het ingrediënt weglaten. Onderstaand een kort overzicht:

Glutenvrij eten – wat is toegestaan, wat niet?

Deze lijsten pretenderen niet volledig te zijn. Win bij twijfel advies in bij de Nederlandse of de Vlaamse Coeliakie Vereniging.

Zonder bezwaar
Glutenvrij

Riskant
Ingrediëntenlijst goed lezen!

Verboden
Glutenhoudend

Graan Maïs, rijst, gierst, boekweit, 
quinoa, amarant, johannes-
broodpitmeel, manioc 
(tapioca), aardappelen, 
kastanjes, sorghum, teff

glutenvrije haver
(Haver wordt door de meeste 
maar niet alle coeliakie 
consumenten verdragen)

Let op voor contaminatierisi-
co bij granen – voorkeur 
geven aan dieetproducten 
met betreffende etikettering

Kant-en-klaarproducten 
(bijv. aardappelpuree), 
gearomatiseerde chips, 
gepofte rijst

Tarwe, gerst, rogge, spelt, 
triticale, tweekoren, kamut, 
grünkern, bulgur, couscous

Alle deegwaren, bakpro-
ducten, vlokken, muesli 
enzovoort welk van deze 
granen geproduceerd zijn.

Fruit Alle vruchten en noten Gekonfijte vruchten, 
Smoothies

Met meel bestoven  
droog fruit

Groenten Alle soorten groenten en
peulvruchten

Kant-en-klare groentege-
rechten

Gerechten met groenten 
en glutenbevattende 
granen, gepaneerde 
groenten of groenten 
gefrituurd in beignet 
beslag

Melk en
zuivelproducten

Melk, natuur yoghurt, room

verse kaas zoals ricotta, 
mascarpone, mozzarella

parmezaanse kaas,  
Nederlandse harde kazen

Cremes en Puddings,
kant-en-klare milkshakes,
kant-en-klare gerechten 
met melk of kaas, gesmol-
ten kaas, blauwaderkaas

Yoghurt met muesli of 
cruesli op basis van 
glutenbevattende granen, 
diverse kant-en-klare
ontbijtdranken

Vlees, vis en 
eieren

Alle soorten puur vlees en 
vis, eieren

Verwerkt vlees (zoals 
gehakt), gekruid vlees, 
diverse worstsoorten, 
kant-en-klare gerechten 
en -sauzen met vlees en 
vis

Vlees of vis gepaneerd, 
met meel bestrooid of met
glutenbevattende sauzen 
(bindmiddel meel)

Vet, kruiden en 
specerijen, 
sauzen en andere 
toevoegingen

Plantaardige oliën, boter,
margarine, reuzel, azijn, 
pure kruiden en spece-
rijen, zout, peper

Kant en klaar sauzen, soja- 
sauzen, kruidenmixen. Kant- 
en-klare producten zoals 
bouillonpoeder, -blokjes, 
soepen, juspoeder, bakingre-
diënten, bv bakpoeder

Sauzen op basis van een 
roux zoals béchamelsaus

Snoep en  
suikerwerk

Honing, suiker, fructose,
dextrose

Chocolade, diverse  
soorten snoep, cacao, ijs

Chocolade met koek of 
granen

(Niet-)alcoholi-
sche dranken

Frisdranken zoals Cola en 
limonades, koffie, thee,
vruchtensap en -nectar, 
schuimwijn, prosecco, alle 
wijnsoorten, dranken zoals 
(graan), jenever en whisky

Kant en klaar mixes voor 
frappés, cacao, vruchten-
sappen met eventuele 
toevoegingen, Mixdranken 
op basis van niet heldere 
likeuren

Bier, gerst- of mout bevat-
tende dranken zoals gra-
nenkoffie, haver dranken



Zo werkt het zeker!
Een glutenvrij dieet staat geen uitzonderingen toe. Het bereiden van veilige, glutenvrije maaltijden voor 

kinderen, die vanwege glutenintolerantie glutenvrij moeten eten, is aan strenge hygiënische richtlijnen on-

derworpen. Geen paniek echter, een paar eenvoudige regels volstaan. HARTELIJK DANK voor uw aandacht.

1.  Gescheiden opslag: glutenvrije en glutenbevattende producten kunnen het best gescheiden worden 

bewaard. Meel en producten die glutenvrij zijn moeten bij voorkeur bovenin worden gelegd (om kruisbe-

smetting door dwarrelende meelstof en productkruimels te voorkomen).

2.  Luchtdichte verpakking: verpak de glutenvrije ingrediënten luchtdicht, en bewaar ze in aparte, goed 

afsluitbare bakken met bv. een “glutenvrij” label om verwisseling te voorkomen.

3.  Aparte voorbereiding: glutenvrije gerechten en bakkerijproducten moeten altijd gescheiden van gluten-

bevattende gerechten – en bij voorkeur op verschillende werkplekken – worden bereid. Gebruik losse 

ingrediënten (bv. boter, spreads, enz.) nooit samen voor beide soorten gerechten.

4.  Juiste moment: begin, waar mogelijk, met de glutenvrije maaltijden en bakkerijproducten om kruisbesmet-

ting te voorkomen.

5.  Was uw handen en controleer uw kleding: raak glutenvrij voedsel nooit aan met bloembestoven handen. 

Was, voordat u glutenvrij voedsel hanteert, altijd uw handen, en let er ook voor op dat u “glutenvrije” kleding/

schorten draagt (zonder meelsporen).

6.  Reiniging: maak telkens, voordat u met het bereiden begint, alle werkbladen, potten en pannen en het 

keukengerei goed schoon (met op ethanol gebaseerde schoonmaakmiddelen). Gebruik ook voor het 

afdrogen aparte doeken. Reinig ook de ovenplaten grondig en gebruik bakpapier.

7.  Apart keukengereedschap: gebruik voor glutenvrij voedsel geen keukengereedschap waarbij, ondanks 

de reiniging ervan, kruisbesmetting niet kan worden voorkomen, zoals broodroosters, graanmolens, mixers, 

broodmanden, friteuses.

8.  Controleer gewoontes: gebruik voor het indikken en bestrooien van glutenvrije gerechten alleen gluten-

vrij meel; bak geen glutenvrije bakkerijgerechten samen met glutenbevattende gerechten in een convec-

tieoven. Gebruik voor glutenvrij frituren nooit bakolie die al is gebruikt voor glutenbevattende gerechten. 

Water, waarin eerder glutenbevattende voedingsmiddelen werden gekookt, mag nooit worden gebruikt 

met glutenvrije gerechten, bv. voor het aanlengen van sauzen.

9.  Roestvrij staal of siliconen in plaats van hout: glutenresten kunnen achterblijven in de spleten van 

keukengereedschap en snijplanken. Keukengerei van roestvrij staal en siliconen is veiliger dan dat van 

hout omdat het gemakkelijk kan worden gereinigd.

10. Lees de lijst van ingrediënten goed door: gegarandeerd glutenvrije producten zijn altijd herkenbaar als glutenvrij 

aan het symbool van een doorgestreepte aar. Gluten kunnen in veel andere producten verstopt zijn (zoals kruiden-

mixen, pudding, bouillonblokjes...). Het is daarom heel belangrijk dat u altijd zorgvuldig de lijst van ingrediënten leest 

en in geval van twijfel contact opneemt met de fabrikant (Zie de achterpagina voor een beknopt overzicht).

Voor meer informatie over het bereiden van glutenvrije gerechten: www.drschaer-foodservice.com
Veelzijdige bak- en recepttips vindt u in de receptendatabase van Schär: www.schaer.com

Neem bij twijfel of in noodgevallen contact op met:

Glutenvrij koken, bakken, serveren

Naam en Tel:

HARTELIJK DANK!
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Glutenvrij gezond leven –  
hoe werkt het?

Hoewel kinderen met een glutenintolerantie andere, glutenvrije, voed-

selgewoonten hebben, zijn ze niet ziek en willen ze zich ook niet “anders” 

of “speciaal” voelen. Schär biedt een uitgebreide keuze aan smakelijke, 

glutenvrije brood- en banketproducten, ontbijtgranen, snacks en snoep-

goed en diepvriesmaaltijden, die bijdragen aan een gezonde vezelrijke 

en uitgebalanceerde voeding en aldus aan de glutenvrije levenskwali-

teit. Voldoende variatie, veel fruit, groenten en lichaamsbeweging be-

vorderen ook bij kinderen die op een gewetensvol glutenvrij dieet 

kunnen rekenen, een gezonde groei.

Glutenvrij koken – 
waar moeten we op letten?

Voor de bereiding van glutenvrije maaltijden en bakkerijproducten is 

het van belang dat we ons aan een aantal strenge hygiënische voor-

schriften houden, zoals bijvoorbeeld de scheiding van glutenbevat-

tende en glutenvrije producten, het grondig wassen van handen, keu-

kengerei en opslagruimte, voordat we de glutenvrije voedingsmiddelen 

behandelen, het niet gebruiken van bakolie, die al werd gebruikt voor 

glutenbevattende voedingsmiddelen, en het niet gelijktijdig bakken van 

glutenvrije en glutenbevattende producten in een convectieoven.

Per ongeluk gluten eten –  
wat gebeurt er dan?

Kinderen en volwassenen met coeliakie die per ongeluk gluten eten, 

kunnen erg ziek worden, met symptomen als bijvoorbeeld buikpijn, 

misselijkheid, diarree, verlies van eetlust, lusteloosheid, hoofdpijn, ge-

wichtsverlies, groeistoornissen, die het lichaam ernstig kunnen bescha-

digen. In de darm, waar het voedsel wordt verteerd, beschadigt gluten 

de darmvlokken en verstoort daarmee de juiste opname van voedings-

stoffen uit het voedsel.

Het weer goedmaken –  
wat moeten we doen?

Er bestaan geen medicijnen tegen coeliakie. De enige remedie is het 

niet eten van glutenbevattende voedingsmiddelen. Dit betekent dat alle 

personen die voedsel bereiden voor, of ter beschikking stellen van het 

kind, precies moeten weten welke voedingsmiddelen gluten bevatten 

of niet. Bij navolging van het glutenvrije dieet kan het kind heel normaal 

leven, net als andere kinderen. Als ouder ben ik graag bereid vragen 

te beantwoorden en met u de menuplannen te bespreken.

Meer bruikbare informatie voor glutenvrije gerechten: 

www.drschaer-foodservice.com 
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