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ALLERGENEN



COELIAKI
GLUTEN ALLERGIE

• Wat zijn gluten?

• Waar zitten ze in?

• Wat zijn de symptomen
van grlutenallergie?

• Wat zijn alternatieven?

• Coeliaki

• Gluten is een eiwit dat in verschillende granen 
zit. Gluten zorgen voor de luchtige structuur van 
brood en geeft elasticiteit aan producten die van 
(volkoren)meel of bloem worden gemaakt.

• Ze zitten in: tarwe, rogge, gerst, spelt, 
volkorenmeel, meel, bloem, maar ook moutmeel. 
Neem bijvoorbeeld; brood, koekjes en pasta.

• Door beschadigde darmwand: last hebben van 
diarree, verstopping, een opgezette 
buik, buikpijn, plakkerige ontlasting of 
gewichtsverlies.

• Tegenwoordig heb je veel producten die glutenvrij 
zijn, zoals amandelmeel, maismeel en zo zijn er 
vele andere producten.

• Coeliakie is een auto-immuunziekte en komt 
alleen voor bij mensen met een erfelijke aanleg. 
Van coeliakie kun je niet genezen. Een levenslang 
glutenvrij dieet is de enige behandeling.



LACTOSE  
• Wat is lactose?

• Waar zit lactose in?

• Wat zijn de symptomen van een 
lactose allergie?

• Wat zijn de alternatieve producten? 

• Lactose is een suiker dat in melk en melkproducten zit.
• Lactose komt alleen voor in zoogdieren en in 

moedermelk van mensen. Om lactose te kunnen 
verteren, maakt ons lichaam het enzym lactase aan.

• Symptomen van een lactose allergie zijn:
Ø Rommelende buik
Ø Opgezette buik
Ø Opgeblazen gevoel
Ø Misselijkheid
Ø Buikpijn
Ø Krampen
Ø Winderigheid
Ø Diarree
• Alternatieve producten zijn onder andere:
Ø Soja melk
Ø Haver melk
Ø Amandelmelk
• Ook heb je lactose vrije kaas dit is gemaakt van echte 

koemelk, dit is met behulp van lactase lactose vrij 
gemaakt



SOJA

•Wat is soja?

•Waarvoor word soja 
gebruikten 
en waar zit het in?

•Wat zijn de symptomen 
van sojaallergie?

•Wat zijn alternatieven?

• Soja is een peulvrucht, deze boon is rijk aan eiwitten.

• Sojaboon grotendeels voor menselijke consumptie gebruikt, onder 
meer in de vorm van tofu, tempé, sojasaus, sojamelk en sojaolie maar 
zit ook in brood, koekjes, vleesvervangers en zelfs in chocolade.

• De symptomen van een soja/allergie zijn:
ØKrampen
ØMisselijkheid 
ØDiaree
ØAstma
ØHooikoorts
ØZwellingen (op gezicht rond de mond/ in de mond)

• Als alternatief word vaak lupine gebruikt.



LUPINE
• Lupine is een meel gemaakt van zaden van de 

blauwe lupinebloem, het heet ook wel 
‘bonenmeel’.

• Word veel gebruikt in vleesvervangers
• De voedingsmiddelenindustrie ziet lupinemeel 

als goed alternatief voor sojameel. Het wordt 
de laatste jaren vaak gebruikt in 
voedingsmiddelen omdat het een goedkoop 
product is.

• Symptomen van lupineallergie zijn:
Ø kleine blaasjes
Ø zwelling
Ø roodheid
Ø jeuk
Ø tinteling van mond, kriebel

• De blauwe, gele en witte word het meest 
gebruikt voor consumptie 

• Wat is lupine?

• Waar zit lupine in?

• Waarvan is lupine het alternatief en waarom 
word het gebruikt?

• Wat zijn de symptomen van een lupine 
allergie?



SCHAALDIEREN
• Onder de groep schaaldieren valt:

Ø Krab
Ø Kreeft
Ø Langoustine
Ø Garnaal (kroepoek)!
Ø Gamba

• De symptomen variëren van jeuk en zwelling in de mond tot levensbedreigende situaties 

• Ook bij het bereiden kan je last krijgen van een allergische reactie door het aanraken of inademen 
van de stoom.



SCHELP(WEEK)DIEREN

• Onder de groep schelp(week)dieren valt:
Ø Oester
Ø Mossel
Ø Coquille
Ø Vongole
Ø Scheermessen
Ø Inktvis
Ø Slakken

• De symptomen variëren van jeuk en zwelling in 
de mond tot levensbedreigende situaties 

• Ook bij het bereiden kan je last krijgen van een 
allergische reactie door het aanraken of 
inademen van de stoom.



NOTENALLERGIE

• De meest voorkomende noten zijn:
Ø Amandelen (er zijn zoet en bittere amandelen)
Ø Cashewnoten (zaad van kasjoeboom)
Ø Hazelnoten (vrucht van een hazelaar)
Ø Macadamia noten (is de moeilijkst te kraken noot ter wereld)
Ø Walnoten (een noot van een boom uit de okkernootfamilie)
Ø Pistachenoten (vrucht van een kleine boom uit de pruikenfamilie)
Ø Paranoten (vrucht kan 2 kilo worden, er groeien ong. 10 tot 25 noten in)
Ø Pekannoten (een noot van een boom uit de okkernootfamilie)
Ø Pinda´s (deze valt vaak onder een apart pinda allergie)

• Meest voorkomende symptomen zijn: mondblaasjes, huidklachten, traanogen, benauwdheid, 
loopneus en zwellingen in gezicht en keel.
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AVOZA

Ingrediënten

Brioche brood

Avocado

Gerookte zalm

Gekarameliseerde 
ui

Gekookt ei

Omschrijving

Wit zoet melk brood. Het is zo licht en luchtig dat het eigenlijke een soort 
cake is.

Een vrucht die veel gezonde vetten bevat.

Zalm kan je warm (op ong. 70 graden) en koud (op ong. 30 graden) roken. 
Deze zalm is koud gerookt.

Met honing en balsamico gekarameliseerde rode ui.



FALAFEL

Ingrediënten

Desembol

Falafel

Baba ganoush

Geroosterd 
groenten

Omschrijving

Desem is een papje van bloem met water dat uren tot dagen 
heeft gerezen. Daar word melkzuurbacterie en natuurlijke gist aan toegevoegd 
waardoor fermentatie ontstaat en de koolhydraten worden omgezet in melkzuur 
en azijnzuur.

Gebakken burgertjes van kikkererwten met knoflook, ui, rode peper, peterselie, 
komijn en paprikapoeder.

Een smeersel gemaakt van geroosterde aubergine met tahin (sesampasta), 
knoflook, citroen en olijfolie.

Paprika, aubergine en courgette.



VITELLO TONATO
Ingrediënte
n

Rosbief 

Kappertjes

Tonijn 
mayonaise

Omschrijving

Gebraden kalfsmuis en in plakjes gesneden.

Ongeopende bloemknopjes van de 
Kappertjesplant.

Tonijn uit blik met mayonaise.



CARPACCIO (SALADE)
Ingrediënten

Dungesneden 
rundvlees

Rucola (op het broodje)

Pijnboompitten

Zongedroogde 
tomaat
(op de salade)

Parmezaanse kaas

Pesto 

Omschrijving

Dun gesneden rauw rundvlees van de ossenhaas.

Een slasoort, is een beetje nootachtig van smaak.

Zaadjes van een den. na het eten van de pijnboompitten kan na ong. 2 dagen 
verstoring van smaak ontstaan.

Eerst gedroogd in zon, word vaak bewaard in olie met kruidenmengsel.

Een kaas gemaakt van koemelk deze wordt gemaakt in Italië in de omgeving van 
Parma. De kaas wordt 12, 24 of 32 maanden gerijpt.

Een smeersel gemaakt van basilicum, knoflook, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en olie.



JACK

Ingrediënten

Pulled jackfruit

Gekarameliseerde ui

Witte koolsalade

Omschrijving

Door structuur word het de vegetarische pulled chicken genoemd.
Jackfruit groeit aan bomen, is groen en groot, heel groot. De vrucht kan wel 
35 kilo wegen.

Met honing en balsamico gekarameliseerde rode ui.

In zoet zuur.



QUINOA BOWL
Ingrediënte
n  

Quinoa

Zoete aardappel

Spinazie

Griekse yoghurt

Sriracha mayo 

Gemengde noten

Komkommer   

Omschrijving 

Zaadjes van een 1 jarige plant

Ook wel bataat genoemd is een knolvormige wortel van een plant, 
de zoete aardappel is in de oranje en paarse variant.

Een groene bladgroente, bevat veel ijzer.

Griekse yoghurt is gefilterde yoghurt, zodat deze 
minder vocht en lactose bevat. Je kunt deze yoghurtsoort 
een beetje vergelijken met hangop.

Sriracha is een scherpe chilisaus vernoemd naar de kuststad Si Racha
(Thailand) gemeng met mayonaise

Walnoot, Hazelnoot, Paranoot, Pekan noot, Amandel



POKE BOWL
Ingrediënten

Zalmblokjes 

Sushirijst

Edemame

Sojasaus 

Wakame

Avocado 

Sesam 

Wortel 

Omschrijving

Verse zalm.

Een korte dikke korrel en is erg kleverig. Wordt met sushiazijn op smaak gebracht.

Jonge sojabonen van nog niet rijpe peul. Zit daardoor bomvol smaak.

Gefermenteerde saus van sojabonen.

Ingelegde zeewiersalade.

Een vrucht die veel gezonde vetten bevat.

Dit is een zaadje van een kruidachtig plant.



CAESER SALADE
Ingrediënten

Little gem

Parmezaanse kaas

Geroosterde kip

Ansjovismayonaise

Bacon 

Olijf

Cherrytomaat 

Ei 

Omschrijving

Een kleine bindsla smaakt wat zoet

Een kaas gemaakt van koemelk deze wordt gemaakt in Italië in de omgeving van Parma. De 
kaas wordt 12, 24 of 32 maanden gerijpt.

Kipfilet met rozemarijn, paprika, peper, zout en olijfolie in de oven geroosterd.

Mayonaise met ansjovis. Ansjovis is een kustvisje zwemt in scholen. Word een maand lang 
gepekeld (in een zout bad gelegd). Dus daardoor een erg zout visje.

Krokante bacon. Bacon is van het varken de karbonadestrook in de rug. Dit deel bevat 
minder vet dan buikspek. 

Vrucht van olijfboom, je hebt een groene (onrijpe) en een zwarte (rijpe) variant.

Cherrytomaatjes zijn ongeveer zo groot als een kers. Ze worden daarom ook wel 
kerstomaatjes genoemd.

Gekookt ei.



CHICKEN BOWL

Ingrediënten

Noedels

Kip in teriyaki

Paksoi 

Edemame

Kastanjechampignon

Omschrijving

Slierten van deeg dat niet gerezen heeft, wordt gekookt en vaak bij 
Aziatische gerechten geserveerd.

Yaki betekend gebakken in een marinade van sojasaus waardoor een 
speciale glans teri ontstaat.

Langbladerige Chinese kool.

Jonge sojabonen van nog niet rijpe peul. Zit daardoor bomvol smaak.

Wat steviger en pittiger dan de gewone(witte) champignon.



HOISIN BOWL

Ingrediënten

Noedels 

Gamba’s 

Hoisin

Knoflook

Rode ui
Paprika
Broccoli

Omschrijving

Slierten van deeg dat niet gerezen heeft, wordt gekookt en vaak bij Aziatische gerechten 
geserveerd.

Grote garnalen.

Betekent zeedieren. Saus gemaakt van sojabonen, rijstazijn, knoflook, suiker, zout en water.

Knoflook is net als de ui en bieslook een bolgewas dat voor de winter zijn energie in een bol 
opslaat zodat het in de lente een voorsprong heeft en heel snel kan groeien en bloeien.



SMACHED BURGER

ingredienten

• Brioche broodje

• Runderburgers

• Avocado

• Bacon

• Gorgonzolasaus

omschrijving

• Wit zoet melk brood. Het is zo licht en luchtig dat het eigenlijke een soort 
cake is.

• Dun geslagen runderburgers.

• Een vrucht die veel gezonde vetten bevat.

• Krokante bacon. Bacon is van het varken de karbonadestrook in de rug. 
Dit deel bevat minder vet dan buikspek. 

• Een romige saus met gorgonzola, dit is een
blauwschimmelkaas van koemelk met een pittige, zilte
en romige smaak.



GROENTENCURRY

Ingrediënten

Curry 

Groenten

Basmati rijst

Omschrijving

Van oorsprong een Indisch gerecht, dat met kruiden en specerijen is 
gemaakt. Deze is gemaakt met kokosmelk is daardoor een “natte” curry.

Er zit courgette, aubergine, paprika, ui, champignon, wortel en taugé door.
Taugé is een ontkiemde bonenspruit.

Langkorrelige rijst



RISOTTO

Ingrediënten

Miso

Edemame

Paddenstoelen

Soja-eitje

Knoflook

Ui

Omschrijving

Gefermenteerde sojabonen met zout en koji (koji is een mengsel op basis 
van rijst) gemengd, waardoor een pasta ontstaat.

Jonge sojabonen van nog niet rijpe peul. Zit daardoor bomvol smaak.

Witte champignon en kastanje champignon.

In sojasaus gemarineerd, Heeft een zoute smaak.



SALTIMBOCCA? 

Ingrediënten

Kabeljauw 

Krokante parmaham

Verse salie

Witte wijnsaus

Omschrijving

Een stevige witvis. Deze word altijd in filet geserveerd omdat dit een grote 
vis is

Parmaham komt altijd uit  de provincie Parma en is een droge ham, om het 
krokant te maken word het gedroogd in de oven

Is een kruid deze word zowel vers als in gedroogd vorm gebruikt.

Saus gemaakt van witte wijn en room word ingekookt met wortel, ui, prei, 

selderij, kruiden en specerijen  



DIRTY FRIES

Kapsalon

Het theehuis

Mexicano

Bolognaise

Jackfruit

patat met kipfilet, cheddarkaas, met knoflook, sla, komkommer, tomaat en koolsalade.

Patat met duivels rundpot, ui, paprika, champignons en smokey BBQ saus.

Patat met pittig gehakt, mais, paprika, cheddarkaas, met sla tomaat en koolsalade en een 
mango-chili saus en crème fraise.

Patat met bolognaise saus, rucola en Parmezaanse kaas.

Patat met pulled jackfruit, gekarameliseerde ui en smokey BBQ saus.
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SATÉ

Ingrediënten

Kippendij

Atjar tjampoer

Kroepoek

Satésaus

Patat 

Omschrijving

Malste stukje van de kip

Een salade van kool, komkommer en wortel in zoetzuur met kurkuma (Een 
specerij word van geelwortel)

Letterlijk vertaald: garnaal koek. Is dun en hard als het ongebakken is, als 
het word gefrituurd word het luchtig.

Een saus gemaakt van pinda



THEEHUISBURGER

Ingrediënten

Black angus

Little gem

Smokey BBQ saus

Augurk

Krokant spek

Tomaat

Uien

Omschrijving

Een speciaal runderras, dat veel goed vlees geeft.

Een kleine bindsla smaakt wat zoet.

Een kruidige saus met rooksmaak.

Een vrucht van de komkommerfamilie die word ingelegd in zoet zuur.

Ontbijtspek wordt gesneden uit de buik van het varken: dit deel bevat vlees 
doorregen met vet.



SPARE RIBS

Ingrediënten

Spare ribs

Aioli

Srisachamayo

Omschrijving

24 uur gemarineerde varkensribbetjes, worden daarna 1,5 uur geroosterd in 
de oven.

Knoflookmayonaise

Sriracha is een scherpe chilisaus vernoemd naar de kuststad Si Racha
(Thailand) gemeng met mayonaise



DUIVELS RUNDPOTJE

Ingrediënten

Stoof van 
rundvlees

Basmatirijst

Wortel
Ui

Omschrijving

Stoofpot word klaargemaakt door lange tijd op een lage temperatuur te garen. 
Traditioneel bestaan stoofpotten uit de taaie stukken vlees (vis of goenten
stoven kan ook). Word pittig gemaakt door gebruik van sambal. Sambal is een 
pasta gemaakt van rode peper.

Langkorrelige rijst



ZO GEZOND ALS EEN VIS SALADE

Ingrediënten

Gerookte zalm

Hollandse garnalen

Gamba’s

Ansjovis mayo

Feta

Ui
Gegrilde paprika
Gemengde sla

Omschrijving

Zalm kan je warm (op ong. 70 graden) en koud (op ong. 30 graden) roken. Deze 
zalm is koud gerookt.

Word gevangen in de Noordzee. Is grijs/bruin van kleur word ook wel grijze 
garnaal genoemd. Is zoet en zout van smaak en heeft een stevige structuur.

Een grote garnaal.

Mayonaise met ansjovis. Ansjovis is een kustvisje zwemt in scholen. Word een 
maand lang gepekeld (in een zout bad gelegd). Dus daardoor een erg zout visje.

Een frisse witte kaas gemaakt van schapenmelk.



NOTEN & KAAS SALADE

Ingrediënten

Gorgonzola

Buffelmozzarella

Parmezaanse kaas

Cashewnoot

Walnoot

Tomaat 
Komkommer
Paprika
Olijven
Rode ui

Omschrijving

Blauwschimmelkaas van koemelk met een pittig zilte en romige smaak.

Kaas op traditioneel manier gemaakt van waterbuffelmelk.

Een kaas gemaakt van koemelk deze wordt gemaakt in Italië in de omgeving 
van parma. De kaas wordt 12, 24 of 32 maanden gerijpt.

Is een zaad van een kasjoeboom

Is een noot van een plant uit de okkernootfamilie. De noot kan je uit de 
dop krijgen doormiddel van een notenkraker



SLIPTONG

Ingrediënten

Slipting

Garnalen
(hollandse)

Mosselen

Bosui

Omschrijving

Is een vis die word met graat geserveerd, maar erg makkelijk te fileren.

Word gevangen in de Noordzee. Is grijs/bruin van kleur word ook wel grijze 
garnaal genoemd. Is zoet en zout van smaak en heeft een stevige structuur.

Een schelpdier word veel in de Oosterschelde (zee bij zeeland) grootgebracht.

Word zo genoemd omdat ze in bosjes 
verkocht worden. Rauw het lekkerst.


