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Gerben van IJken beeld Niek Stam
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gluten
Gluten zijn eiwitten die in tarwe zitten.
Ongeveer 150.000 Nederlanders hebben
een glutenintolerantie. In de slagerijen
zitten gluten vooral in het krokante
laagje om de schnitzel en de kroketten.
M aar ook in slavinkjes en gehaktballen
wordt tarwe gebruikt als bindmiddel.
M ensen met een glutenintolerantie kunnen deze eiwitten niet verteren. Het
gevolg is een reeks van lichamelijke
klachten zoals structurele vermoeidheid,
buikpijn en diarree. Omdat tarwe in heel
veel producten wordt gebruikt als bindmiddel, zijn de mensen die er ziek van
worden aangewezen op het volgen van
speciale diëten.

lactose
M ensen denken bij lactose-intolerantie
aan koemelkallergie, maar dat is een
ander soort aandoening. Soms zitten
melkproducten in worst. Bij lactoseintolerantie reageert het darmstelsel
slecht op het melksuiker lactose, dat
vooral in zuivel, maar ook in veel kanten-klaarproducten zit. De gevolgen zijn
hetzelfde als bij glutenintolerantie:
gevoel van ziek zijn, buikkrampen en
diarree.
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John van der Geer verkoopt alleen ‘puur en eerlijk’ vlees. Het bleek een gat in de markt.
Mensen komen van heinde en ver naar Veenendaal voor zijn producten.
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E-nummers
E-nummers zijn door de Europese Unie
toegestane (chemische of kunstmatige)
middelen die aan het eten kunnen worden toegevoegd. E-nummers zijn
meestal smaakversterkers, kleurstoffen
en conserveringsmiddelen. In vlees zijn
het vooral de smaakversterkers en de
conserveringsmiddelen die de boventoon
voeren, maar ook de zogenoemde emulgators. Dat zijn bindmiddelen die moeten voorkomen dat het vlees uit elkaar
valt. Het gebruik van E-nummers is
omstreden. Er zijn mensen die zeggen
dat zij (ernstige) allergische reacties zoals
huidaandoeningen en hartritmestoornissen door deze E-nummers
ontwikkelen
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