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Allergenen  
 
 
Wat zijn allergenen? 
Bij mensen met een voedselallergie reageert het afweersysteem abnormaal sterk op eiwitten 
in ons voedsel. Deze eiwitten die een allergische reactie kunnen opwekken worden 
allergenen genoemd. 
Allergische reacties gaan gepaard met symptomen als jeuk, zwellingen, uitslag, 
kortademigheid of overgeven. De ernstigste reactie is anafylactische shock, waarbij 
symptomen als een sterk verlaagde bloeddruk en bewusteloosheid levensbedreigend 
kunnen zijn.  
 
 
Welke allergenen  
Door de Europese Unie is bepaald dat alleen de voedselallergenen die de meeste 
overgevoeligheidsreacties veroorzaken vermeld moeten worden. De onderstaande 14 
allergenen moeten worden opgenomen in de allergenendeclaratie:  

• Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut)  
• Eieren  
• Vis 
• Pinda  
• Noten  
• Soja  
• Lactose 
• Schaaldieren 
• Weekdieren  
• Selderij 
• Mosterd 
• Sesamzaad 
• Zwaveldioxide en sulfiet  
• Lupine  

 

Kruisbesmetting 

Al onze producten worden geproduceerd in een omgeving waar alle allergenen in omloop 
zijn. Ook kunnen wij besmetting buiten ons toedoen (bijvoorbeeld op locatie) niet uitsluiten.   

Heeft U een allergie?? 

Indien U een allergie heeft kunt U dit bij Uw bestelling aangeven. Wij maken dan graag een 
apart verpakt product voor U! 

Gebruik overzicht 

De werklijst geeft aan welke producten mogelijk de aangekruiste allergenen bevatten. 
Aangezien wij veel gemengde producten leveren is bevatten van allergenen mogelijk bij veel 
producten.  

	  

	  



	  

Product
gluten	   ei vis pinda noten	   soja melk schaal week selderij mosterd sesamsulfiet lupine

bel.	  Brood

soep	  divers

sandw.	  Vega

sandw.	  Vlees

sandw.	  Vis	  

brood	  vega

brood	  vis	  

brood	  vlees

fruitsalade	  

muffin

krentenbol

croissant

ontbijt

congreslunch

gezonde	  lunch

mini	  lunch

bagellunch

lunchbox

wrap	  

warme	  lunch	  

luxe	  hapjes

vega.hapjes

vip	  hapjes

intern.hapjes

royal	  can.

Fr.kaas

haringsch.

Holl.hapjes

sushi

kaas/worst

samosa

gigant	  snack

dim	  sum

amuses

warme	  comb.

vleesschotel

visschotel

vega.schotel

huzarensal.

Russ.	  Ei	  

Griekse	  sal.	  

zalmsalade	  

crabsalade	  

Gluten Ei Vis Pinda	   Noot Soja Melk Schaal Week Selderij Mosterd sesamSulfiet Lupine

Product
gluten	   ei vis pinda noten	   soja melk schaal week selderij mosterd sesamsulfiet lupine

bel.	  Brood

tonijnsalade	  

kip	  salade	  

waldorf

ger.zalm	  sa

gev.avocado

aardappelsa

seld/app/not

Hollandsesal

Maissalade

komk/tomaat

USA

red	  beans	  

pastasalade	  

ijsbergsal.

mozz/tomaat

kruidenboter

tapanade	  

koud	  buffet

Thaise	  kip

Ossehaas

black	  tiger

tilapia

kotelets

paella

stoofvlees

gehaktb/str.

kipsaté

borrelhapjes

kipfilet/saus

beenham

saucijzen	  

quiche

vispotje

scampi´s

lasagne	  

vega	  lasagne	  

yakitori

BBQ

taarten	  div.

dessert	  amu

Moroc.koek

dessertbuff.

Gluten Ei Vis Pinda	   Noot Soja Melk Schaal Week Selderij Mosterd sesamSulfiet Lupine

Gluten Ei Vis Pinda	   Noot Soja Melk Schaal Week Selderij Mosterd sesamSulfiet Lupine

Product
gluten	   ei vis pinda noten	   soja melk schaal week selderij mosterd sesamsulfiet lupine

bel.	  Brood

Ital.buff.

Indo.buffet

USA	  buff.

Moroc.buff.

stamppot

zuid	  USA	  buf.

landen	  combi

Surinaams

tapassch.

high	  tea	  


