Week van de Coeliakie
enorm succes!
Rond 16 mei, de Internationale dag van de Coeliakie, organiseerde de NCV dit jaar een speciale Week van de Coeliakie
(16 t/m 21 mei) met als thema ‘Zorgeloos uit eten’. Dat is
nog niet vanzelfsprekend voor mensen met een glutenintolerantie. De vele leuke horeca-acties op Facebook kregen enorm
veel aandacht!

Zorgeloos uit eten gaan is voor mensen
met een glutenintolerantie soms een heel
geregel. Een eigen steekproef wijst uit dat
veel leden met coeliakie niet op regelmatige basis of helemaal niet uit eten durft
te gaan. Daar moet verandering in komen,
vindt de NCV en vestigde tijdens de
Week van de Coeliakie de aandacht op
‘Zorgeloos uit eten gaan’.
We lieten een prachtig informatief filmpje
maken waarin op eenvoudige wijze wordt
uitgelegd wat coeliakie is. Dit filmpje – te
zien op Facebook, ons YouTube-kanaal en
glutenvrij.nl- werd ten tijde van de actieweek al meer dan 4000 keer bekeken.

8000 LIKES OP FACEBOOK!
Daarnaast stuurden we een brandbrief
naar Koninklijke Horeca om hiervoor aandacht te vragen, en onze kennis en kunde
aan de horeca aan te bieden zodat ook
glutenvrije gasten in de toekomst spontaan uit eten kunnen.
Op onze Facebook-pagina en glutenvrij.nl
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hielden wij 5 dagen lang speciale horecaacties voor NCV-leden. We hebben maar
liefst bijna 74.000 mensen bereikt via
onze Facebook-acties.
Wij werkten samen met leden van onze
Horeca Alliantie Glutenvrij. Deze pioniers
in de horeca laten nu al zien dat het ook
anders kan!
Kijk bijvoorbeeld naar het filmpje van tvkok Julius Jaspers, eigenaar van de
Amsterdamse restaurants Happyhappy
joyjoy op Facebook, YouTube-kanaal en
onze website te zien. Hij gaf deze week
alle NCV-leden 50% korting op Nyonja
Chicken Curry.
Bij McDonald’s, lid van onze Horeca
Alliantie Glutenvrij sinds juni 2015, kon
exclusief een rondleiding worden gewonnen met een lekkere glutenvrije
Hamburger, Cheeseburger of Quarter
Pounder na afloop! Pizzaketen Domino’s,
ook lid sinds dit jaar, gaf een weekend
lang 25% korting op glutenvrije pizza’s.
Verschillende restaurants zoals De
Ontmoeting in Nijmegen, Hotel Meyer in
Bergen aan Zee en Thijs&Aafke in
Klijndijk gaven een speciale korting of
deden mee aan een winactie.
Andere horecagelegenheden toonden
hierna ook interesse in onze Horeca
Alliantie Glutenvrij. Wij hopen natuurlijk
dat er steeds meer restaurants, verspreid
over heel Nederland, zich zullen aansluiGlutenvrij • juni 2017

ten bij Horeca Alliantie Glutenvrij. Zodat
iedereen die om medische redenen een
glutenvrij dieet moet volgen veilig en
zorgeloos uit eten kan gaan.

Wil je helpen? Wijs restaurants op
onze Horeca Alliantie Glutenvrij, en
vraag ze zich aan te sluiten. Op onze
website glutenvrij.nl is veel informatie te vinden, ook speciaal voor koks.
Samen maken we er een mooi glutenvrij Nederland van!

HORECA ALLIANTIE
GLUTENVRIJ
Bij de Horeca Alliantie Glutenvrij van de
Nederlandse Coeliakie Vereniging zijn
restaurants aangesloten waar je lekker
en veilig glutenvrij kunt eten.
Deelnemende restaurants worden jaarliks gecontroleerd en zijn te herkennen
aan het deursticker Lekker Glutenvrij.
Meer over de Horeca Alliantie Glutenvrij
is te lezen op glutenvrij.nl

