
Diversiteit in het ontbijt



INNOVATIE

STRATEGIE

SAMENWERKING

Speerpuntcluster Agrofood

→ 300 industrie leden

→ 10 kennisinstellingen

→ 800 bedrijven actief in

het netwerk

→ 70 lopende projecten

Wie zijn we en wat doen we



De vier programma's

Resilient and sustainable
agrifood systems

• Aardappel tot friet

• Graan tot 
bakkerijproduct

• Groente tot veggie

• Varken tot charcuterie

Personalised food and 
healthy diets

• Nutritie

• Zorg

World class food 
production

• Voedselveiligheid

• Naar de 
voedingsfabriek van 
de toekomst

• Voedselverpakkingen 
van de toekomst

• Eco-productie

New and shifting
resources

• Eiwittransitie

• Nevenstromen



EVENWICHTIG ONTBIJT



Cijfers

ALLERGENEN 



Welke allergenen bestaan er?

• Gluten bevattende granen 

• Ei
• Vis 

• Pinda

• Noten 

• Melk 
• Schaaldieren 

• Weekdieren 

• Selderij 

• Mosterd

• Sesamzaad
• Sulfiet 

• lupine

ALLERGENEN 



• Lactose intolerantie

→Vermijden, consumeren van lactose 

vrije producten

Lactose intolerantie vs koemelkeiwit allergie

• Koemelkeiwit allergie

→Elimineren

• Let ook op met afgeleide producten : boter, kaas, yoghurt,

melkpoeder, weipoeder, botervet, melkwei, casceïne, gebak, 

koekjes, chocolade en zelfs vlees etc.

ALLERGENEN: Melk 



Allergie voor gluten bevattende granen

Reactie van ons immuunsysteem op de aanwezigheid van een eiwit. 

Gluten= eiwit

• Aanwezig in granen

Tarwe, waaronder Spelt en Kamut

Rogge

Gerst

Opmerking: opletten met Haver en Boekweit

Opgelet met verborgen gluten: 

Producten afgeleid van deze granen zoals bv: 

brood, ontbijtgranen, bindmiddel, deegwaren, 

paneermeel, bloem, koeken, gebak etc. maar 

ook bv vleeswaren, kant en klaar gerechten

ALLERGENEN: Gluten 



Coeliakie = glutenintolerantie

Auto-immuunziekte waarbij men geen gluten verdraagt

Inname van gluten 

Beschadiging van het dunne darmslijmvlies waardoor essentiële voedingsstoffen niet meer kunnen 

opgenomen worden

Verstoorde spijsvertering

ALLERGENEN: Gluten 



Wat te doen?

Elimineren van gluten uit de voeding

• Geen producten die gluten bevatten

= Glutenvrij

• Producten die van nature geen gluten bevatten: groenten, fruit, vlees, vis, aardappelen etc.

• Granen die van nature geen gluten bevatten en hun afgeleide producten: rijst, maïs etc.

• Producten die glutenvrij gemaakt zijn: glutenvrij brood, granola, koekjes etc.

Logo:

Sporen van gluten tellen ook dus opletten voor kruiscontaminatie!

ALLERGENEN: Gluten 



Hoe omgaan met kruiscontaminatie in een B&B? Tip & Tricks

• Apparatuur: eerst de gluten vrije producten en dan de gluten bevattende producten.

→Wanneer dit niet mogelijk is, uitkuisen

• Apart broodmandje, aparte broodrooster, aparte potjes etc.

• Goede hygiëne in de keuken

• Goede handhygiëne

ALLERGENEN 



Gluten Melk/lactose Ei Melk/lactose Melk/lactose, gluten, (noten)

EVENWICHTIG ONTBIJT-ALLERGENEN 



Opletten voor andere allergenen 

Gluten Melk/lactose Ei Melk/lactose Melk/lactose, gluten, (noten)

AANGEPAST ONTBIJT



Hoe verpakkingen lezen? Voorbeelden

Verpakte voedingsmiddelen 

ALLERGENEN
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Hoe verpakkingen lezen? Voorbeelden

Verpakte voedingsmiddelen 

ALLERGENEN



VEGANIST

POLLOTARIËR

FLEXANIST

GEPERSONALISEERDE VOEDING



Wat is het?

• Vegetarisch voedingspatroon : algemeen = iemand met een voedingspatroon waarin hij of zij de 

consumptie vermijdt van producten waarvoor direct dieren gedood zijn, dus geen vlees, vis of 

schaaldieren, gevogelte en insecten. Maar ook anderen dierlijk voedselproducten waarvoor het dier het 

leven moet laten wordt meestal niet gebruikt (oa gelatine, kaas gemaakt met dierlijk stremsel) en soms 

ook melk en eieren worden niet geconsumeerd omdat er indirect dieren voor gedood worden.

• Pescotariër : eet wel vis en weekdieren

• Pollotariër : een wel gevogelte

• Ovo-lacto vegetariër : eet wel eieren en melk

• Veganistisch voedingspatroon : iemand die er voor kiest om helemaal geen dierlijke producten te eten, 

dus ook geen melkproducten, eieren, honing, gelatine, … . Veel veganisten dragen ook geen leer, bont, 

wol of andere producten waarvoor dieren gedood of gebruikt worden.

GEPERSONALISEERDE VOEDING



Beweegredenen?

• Dierenwelzijn 

• Religie

• Gezondheid

• Wereldvoedselprobleem

• Zorg voor het milieu

GEPERSONALISEERDE VOEDING



EVENWICHTIG ONTBIJT- VEGETARISCH/VEGANISTISCH



Mogelijkheden:

• Vlees en gevogelte: plantaardige vleesvervangers: Tempeh, Tofu, Soja, Seitan etc. 

• Vis of schaaldieren: zeewier, zetmeel, water 

• Melk en afgeleiden: plantaardige producten zoals amandelmelk, kokosyoghurt etc.

Tip : probeer steeds plantaardige melk, yoghurt en (bak)boter in huis te hebben

• Ei: in een gebak: appelmoes, banaan, kikkererwten vocht= aquafaba

GEPERSONALISEERDE VOEDING



Mogelijkheden: receptideetjes https://bevegan.be/nl/recepten/

• Hummus – chocoladehummus (kikkererwten, hazelnootpasta, banaan)

• Wentelteefjes (oud brood, sojamelk, maizena)

GEPERSONALISEERDE VOEDING

https://bevegan.be/nl/recepten/


Mogelijkheden: receptideetjes https://bevegan.be/nl/recepten/

• Havermout, granola, muesli, ontbijtgranen

• Smoothies (eventueel met groenten bv spinazie, kiwi, banaan)

GEPERSONALISEERDE VOEDING

https://bevegan.be/nl/recepten/


Mogelijkheden: receptideetjes https://bevegan.be/nl/recepten/

• Pannenkoeken (met banaan, amandelmelk en havermout)

• Bananenbrood 

GEPERSONALISEERDE VOEDING

https://bevegan.be/nl/recepten/


Hoe de verpakkingen lezen?

• Naam van het product: voorbeeld ‘Vegetarische Slager‘

• Lezen van de ingrediëntenlijst 

• Logo’s 

GEPERSONALISEERDE VOEDING



Conclusies :

• Goede communicatie met de klant 

-bij reservatie vragen of er bepaalde wensen zijn voor het ontbijt

-niet aarzelen om verder door te vragen naar specifieke eisen

• Ingrediëntenlijst en logo’s op verpakkingen zullen helpen bij selectie van juiste 

voedingsmiddelen

• Er zijn vele mogelijkheden om te voldoen aan de wensen van de klant zonder in te boeten aan 

variëteit

• Belangrijk om steeds zelf te weten welke allergische componenten aanwezig in de 

voedingsmiddelen die je serveert. Niet enkel voor onverwachte vragen maar ook om in orde te 

zijn met de wetgeving en voedselveiligheid.

DIVERSITEIT IN HET ONTBIJT



Eva vzw = Vereniging Ethisch Vegetarisch Alternatief https://www.evavzw.be/ wordt ProVeg

https://proveg.com/be/

BE VEGAN vzw = Belgische Veganisme beweging Bevegan.be https://bevegan.be/

Hoge gezondheidsraad = wetenschappelijke expertisecentrum rond volksgezondheid 

https://www.health.belgium.be/

Gezond leven = wil iedereen helpen om gezond te leven https://www.gezondleven.be/

Zeker gezond = receptideeën met filtermogelijkheid op allergieën Zeker Gezond

Glutenvrije producten = Schaer, Damhert, Cerealzondergluten, 

Gluten-Free Semper etc.

INTERESSANTE LINKS

https://www.evavzw.be/
https://proveg.com/be/
https://bevegan.be/
https://www.health.belgium.be/
https://www.gezondleven.be/
https://www.zekergezond.be/tabs/recipes


• Workshopreeks als deel van het ondernemersforum 

voeding, ondersteund door het Agentschap Innoveren 

en Ondernemen (VLAIO), UNIZO, Horeca Vlaanderen en 

Flanders’ FOOD.

• Op maat van chefs/koks uit brasseries, restaurants,

grootkeukens en traiteurs

• 3 workshops rond actuele thema’s als duurzaamheid,

vegetarisch koken, innovatieve technieken,…

• Afsluitende inspiratiesessie

• Rechtstreeks contact met toeleveranciers & werken

in kleine groepjes

• Ga naar huis met praktische tips & tricks

INNOCHEF-Oost-Vlaanderen



Greet Cleemput, Innovation manager Flanders’ FOOD

+32 470 65 20 31

greet.cleemput@flandersfood.com

Rani Roye, Innovation manager Flanders’ FOOD

+32 499 21 28 26

rani.roye@flandersfood.com

Kevin Winnen, Innovation manager Flanders’ FOOD

+32 489 54 89 55

kevin.winnen@flandersfood.com

www.flandersfood.com

CONTACTGEGEVENS
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