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Op 22 oktober heeft McDonald’s gezorgd 

voor een mijlpaal: eindelijk kunnen ook 

in Nederland mensen met een glutenvrij 

dieet bij deze fastfoodketen terecht. In 

vier vestigingen zijn bij wijze van proef 

de Hamburger, Cheeseburger en Quarter 

Pounder ook verkrijgbaar met een glu-

tenvrij broodje. Het eerste glutenvrije 

broodje Quarter Pounder werd uitgereikt 

aan ‘Miss Glutenvrij’ Harmke Schippers. 

Dit is ‘het resultaat van een zeer zorgvuldig 

voorbereid proces dat in nauwe samen-

spraak met de Nederlandse Coeliakie 

Vereniging tot stand is gekomen,’ aldus 

het persbericht van McDonald’s.

Inderdaad heeft dit een lange voorge-

schiedenis. Op allerlei niveaus is men 

er bij de NCV mee bezig geweest. Een 

vrijwilligster, Gerda Hobert uit Nijverdal, 

deed vorig jaar mee aan de wedstrijd 

‘De Beroemdste Burger’ met, uiteraard, 

een glutenvrije versie van het McDonald’s 

broodje burger. Ze won net niet, maar 

gooide wel hoge ogen en werd ontvan-

gen op het hoofdkantoor in Zaandam. 

Later bedacht ook Jong & Glutenvrij 

een actie om McDonald’s op glutenvrije 

gedachten te brengen. Intussen was de 

directie van de NCV al in gesprek met het 

fastfoodconcern.

McDonald’s mag nu dus het ‘glutenvrij’-

logo voeren: het broodje wordt geleverd 

door een gecertificeerde leverancier. Vier 

vestigingen van McDonald’s zijn opgeno-

men in de Horeca-alliantie van de NCV, 

een groep restaurants waar men over 

de juiste kennis beschikt om veilig glu-

tenvrij te koken. Als de proef in de vier 

vestigingen (Hoorn, Purmerend, Zaandam 

Koningin Julianaweg en Rotterdam 

Zuidplein) positief wordt beoordeeld, zal 

McDonald’s de glutenvrije burger op den 

duur in alle 236 restaurants in Nederland 

aanbieden. 

VOEDINGSWAARDE
Dat is goed nieuws voor alle liefhebbers 

van fast food, wat velen van ons bij tijd 

en wijle zijn, vooral jongeren.

Maar daarmee is het McDonald’s brood-

je nog niet Goed Glutenvrij. Al leggen 

McDonald’s en andere ketens wel steeds 

meer de nadruk op ‘gezond’ – met bij-

voorbeeld salades (maar pas op met de 

dressing!) en door gegevens te verstrek-

ken over de hoeveelheid calorieën, kool-

hydraten, eiwitten, vet, en zout in diverse 

producten. 

Zo leert de website van McDonald’s ons 

dat een broodje Quarter Pounder 530 

calorieën oplevert (27 % van de aanbe-

volen dagelijkse hoeveelheid of ADH voor 

een volwassen vrouw), 36 gram koolhy-

draten (13 % van de ADH), 32 gram eiwit-

ten (43 %), 28 gram vet (42 %) en maar 

liefst 2,3 gram zout (46 %). 

Voor mensen met een glutenvrij dieet is 

de lunch vaak het moeilijkste moment. 

Traditioneel lunchen we in Nederland nu 

eenmaal met brood. Glutenvrij brood is 

vaak niet erg lekker. Er zijn wel alterna-

tieven, zoals pannekoekjes of blini’s van 

kikkererwten- of boekweitmeel, ‘koekjes’ 

van aardappel, pompoen of rijst ofwel 

(goed gevulde) salades, met bijvoorbeeld 

bonen, quinoa, (al dan niet geroosterde) 

boekweit of rijst. We hebben een aantal 

recepten online geplaatst. Kijk op www.

glutenvrij.nl/recepten en klik op de map 

365 dagen Goed Glutenvrij. (JW)

In het volgende nummer gaan we uitge-

breid aandacht besteden aan de lunch. 

Daarvoor hebben we uw hulp nodig. 

Stuur ons uw (goed) glutenvrije lunch- en 

snackrecepten! redactie@glutenvrij.nlGlu tenvr i j  •  december  201216
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Er was eens een tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat heel veel mensen niet wisten wat

coeliakie was en nooit van gluten hadden gehoord. En in die tijd geloofden de mensen ook

niet dat je wel eens ziek kon worden van brood.
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GOED GLUTENVRIJ: EEN NIEUW KEURMERK

V andaag de dag is dat geluk-

kig anders. Nu zijn er tal

van websites over glutenvrij

en coeliakie en elke dag komen er

nieuwe bij. Dat is goed nieuws, maar

tegelijkertijd moeten we constateren

dat de meeste sites, boeken, folders

of apps niet de juiste of volledige

informatie geven, of geschreven zijn

door bedrijven, organisaties, instan-

ties of hulpverleners die er meer

een eigen belang bij hebben dan

het belang van mensen die glutenvrij

moeten eten.

En dat is dan weer slecht nieuws. Want

volledige en correcte informatie voor

iedereen die om medische redenen

geen gluten mag eten is van essentieel

belang. Glutenvrij is immers meer dan

de gluten uit je dagelijkse voeding

halen.

Hoog tijd dus om duidelijkheid te

verschaffen. Voor iedereen die gluten-

vrij moet eten heeft de Nederlandse

Coeliakie Vereniging een kwaliteits-

keurmerk ontwikkeld: Goed Glutenvrij.

Goed glutenvrij kunt u terug vinden

op folders, op websites, op digitale

testen, op apps, op spelletjes voor

kinderen, op boeken en het wordt ook

verstrekt aan de diëtisten die door de

Nederlandse Coeliakie zelf zijn opge-

leid. Het keurmerk treft u aan op alles

wat de NCV aan voorlichting uitgeeft,

maar in de toekomst ook op boeken,

websites en dergelijke van anderen

waarvan wij vinden dat ze voldoen

aan Goed Glutenvrij. Het keurmerk is

een garantie voor de informatie waar

u recht op hebt, adequaat, volledig en

onafhankelijk.

En waarom we dat durven te beweren?

Omdat hier alle kennis in huis is over

de aandoening, over het dieet en over

alles wat er bij komt kijken, omdat we

voor artsen, ziekenhuizen, brancheor-

ganisaties en overheid de gespreks-

partner zijn. Maar vooral omdat ons

enige belang uw belang is. De NCV

is niet voor niets de snelst groeiende

patiëntenvereniging van Nederland.

Neem met minder geen genoegen: kies

voor Goed Glutenvrij!
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Hoe gezond is een broodje burger?

Recensie
TEKST Tatja Claessen

Toch is het de moeite waard om het boek 

te lezen van Michael Moss, onderzoeks-

journalist van The New York Times en 

Pulitzerprijswinnaar. Zijn gedetailleerde 

beschrijving van de strategieën en werk-

wijzen van de voedselindustrie is bij tijd 

en wijle een beetje taaie kost, maar hij 

maakt wel glashelder dat niets aan het 

toeval wordt overgelaten bij de productie 

en marketing van bijna al het voedsel dat 

in de supermarkt te koop is. 

Het boek gaat niet specifiek over glu-

tenvrij voedsel, maar producenten van 

voedingsmiddelen – met of zonder gluten 

– hebben allemaal de zelfde strategieën

en drijfveren: zoveel mogelijk verkopen 

met zo veel mogelijk winst. De producent 

die het grootste ‘maagaandeel’ van zijn 

klanten verovert (dus: wie het grootste 

deel van de maag van zijn klanten weet 

te vullen), is de belangrijkste speler op 

de markt. Zout, suiker en vet zijn de 

belangrijkste wapens in deze strijd. 

Moss heeft tijdens de research voor 

dit boek honderden mensen gespro-

ken die belangrijke functies hebben 

gehad bij de grootste bedrijven in de 

voedselindustrie. Bestuurders, marke-

tingmanagers, productontwikkelaars en 

wetenschappers: allemaal vertellen ze 

openhartig over hun voormalige werk, 

niet zelden met een zweem van spijt 

over de desastreuze gevolgen ervan.  

Onderzoek van de voedingsindustrie wijst 

uit dat bij het eten van suiker en vet de 

hersenen dezelfde reactie vertonen als 

bij het gebruik van een drug als cocaïne. 

Maar in plaats van de consument te 

beschermen tegen deze reactie die tot 

verslaving leidt, maken de producenten 

er gretig gebruik van. Wetenschappers 

hebben vastgesteld dat er een bliss 

point (genotspunt) is voor suiker in een 

product. Dat is de precies de hoeveelheid 

suiker waardoor een product onweer-

staanbaar wordt en we ervan willen 

blijven eten. (Voor kinderen ligt dat punt 

overigens bij een grotere hoeveelheid 

suiker dan voor volwassenen.) 

Voor vet blijkt een dergelijk bliss point er 

niet te zijn. Daarvoor geldt gewoon: hoe 

vetter, hoe lekkerder. Vet proef je niet en 

zie je (vaak) ook niet, maar het is onmis-

baar voor een goed ‘mondgevoel’. Als 

je er dan nog wat suiker aan toevoegt, 

proeven we het vet nog minder en eten 

we er nog meer van, zo blijkt. 

Voor zoet is onze smaakvoorkeur aange-

boren, maar bij zout is die aangeleerd. 

Door eenmaal zout te eten, raken de 

smaakpapillen eraan gewend. Dat komt 

de voedingsindustrie goed uit, want zout 

vervult voor hen verschillende functies. 

Het lost problemen op het in het produc-

tieproces, het maakt producten langer 

houdbaar, crackertjes en chips ‘lekker 

knapperig’, suiker zoeter en het mas-

keert de vaak bittere, metalige of vlakke 

smaak van verwerkt voedsel. Zonder zout 

zijn industriële producten niet lekker, en 

daarom zullen pogingen om het gebruik 

van zout aan banden te leggen ook nooit 

slagen. 

De industrie is zich terdege bewust 

van de gezondheidsproblemen die hun 

producten veroorzaken. Moss beschrijft 

een geheime bijeenkomst in 1999, waar 

de leiders van de elf grootste voedsel-

producenten in de Verenigde Staten (wij 

Europeanen eten hun producten ook!) 

uit angst voor schadeclaims, net als bij 

de tabaksindustrie, begonnen te praten 

over hun rol in het groeiende probleem 

van obesitas. Helaas konden ze geen 

overeenstemming bereiken en de bijeen-

komst kreeg dan ook nooit een vervolg. 

Moss’ sombere conclusie is dat de voe-

dingsindustrie de consument (en zichzelf) 

in de greep houdt met zout, suiker en vet. 

De enige oplossing volgens Moss is doen 

wat alle geïnterviewden uit het boek ook 

doen: vermijd industrieel bewerkt voed-

sel. Eet zo puur mogelijk en kook zelf. Zo 

houd je controle op wat je eet. 

Michael Moss: Zout Suiker Vet. Hoe de 

voedselindustrie ons in zijn greep houdt. 

Carrera Uitgevers, Prijs € 19,90, ISBN 

9789048818921.

De voedselindustrie  
heeft ons bij de staart 
Dat er in kant-en-klaar voedsel meer zout, suiker en vet zit dan goed voor 
ons is, weten we eigenlijk wel, zeker de lezers van dit blad, die meer dan 
gemiddeld in voeding geïnteresseerd zijn. 

Miss Glutenvrij ontvangt het eerste 
glutenvrije broodje bij McDonald’s

Gerda Hobert met Martijn Krabbé


