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Heb je zelf ook een verhaal te vertellen? Heb je iets bijzonders meegemaakt?
Wil je een leuke foto of een tekening insturen? Mail naar redactie@glutenvrij.nl

Heerlijke donuts
Hey, daar zijn we weer,
Kathleen(13) en Kalise (8)!

werden we naar voren geroepen, omdat
wij de eerste en enige buitenlanders
waren die meededen.

Wij zijn deze zomervakantie naar
Cornwall geweest. Dat ligt in het zuidwesten van Engeland.
De eerste week waren we in Looe en de
tweede week in Bude. We bezochten
veel plaatsjes, stranden en kastelen. Van
alles was er te doen én het was niet zo
heet als in Nederland!
Natuurlijk gingen we ook op zoek naar
glutenvrij eten. Onze moeder vond via
een app allemaal restaurants waar we
konden eten.
Op de heenweg naar Cornwall was er
een supermarkt waar je glutenvrije dingen kon kopen (de Tesco). Natuurlijk
hebben we wat gekocht om uit te proberen. Ze hadden allemaal dingen die
we nog nooit glutenvrij gezien hadden.
Natuurlijk zijn wij voor de donuts
gegaan, dat wilden wij zo graag proeven! En ze waren heerlijk!

Fish&chips

De tweede dag gingen wij naar een pizzaria. Daar kregen we een glutenvrije
chocoladetaart en een glutenvrije pizza,
Ook erg lekker.

Hardloopwedstrijd
In een foldertje zagen we dat er een
hardloopwedstrijd was. Daar wilden wij
wel aan mee doen. We wisten niet dat
het 1,5 mijl (2,4 km) was, dat viel wel
tegen. Gelukkig hebben we ‘t de hele
tijd volgehouden om te blijven hardlopen! Erg lastig, doordat we steeds heuvels op en af moesten. Wij zijn 19de en
20ste geworden. Bij de prijsuitreiking

Die dag hebben we -lekker Engels- glutenvrije fish & chips (Catch in Looe)
gegeten, mmmmmm!
Onze moeder was op vakantie jarig en
natuurlijk hoorde daar een glutenvrije
taart bij! Die lag in een supermarkt
(Morrison’s). Hoe cool is dat!?!
Cornwall is wel een aanrader voor mensen die glutenvrij moeten eten. Er zijn
veel restaurants die glutenvrij eten op
hun menukaart hebben staan en in de
(grotere) supermarkten kun je veel glutenvrije producten kopen. Je kan het
zelfs online bestellen, dan komt een
vrachtwagen van de supermarkt het tot
aan je (sta-)caravan brengen!
GROETJES,

Kathleen en Kalise

Monster Toetjes
Deze keer bedacht Astrid Klein Oonk
lekkere ‘Monster Toetje’. Durf jij ze te
eten? Het duurt nog even voordat het
Halloween is, maar deze toetjes kun je
ook gebruiken bij een griezelfeestje of
gewoon eten na het warme eten. Maak
je ze in kleinere plastic bekers, dan kun
je ze ook heel goed op school trakteren.

Wat heb je nodig voor 4 toetjes:
4 glazen
2 plakken glutenvrije chocolade cake of 2
chocolade muffins
250 ml koude slagroom uit de koelkast
2 zakjes Dr. Oetker Klop-Fix
1 theelepel basterdsuiker
500 gram blanke vla
Dr. Oetker kleurstoffen voor in eten
8 marshmallows
50 gram pure chocolade

Nog wat tips:
Je kunt glutenvrije chocoladecake in de
winkel kopen, maar je kunt hem natuurlijk ook zelf bakken. Wil je de toetjes
lactosevrij? Laat je moeder of vader dan
Zwitserse room maken. De recepten voor
chocoladecake en Zwitserse room vind
je op www.glutenvrij.nl. Toets bij de zoekopdracht chocoladecake en zwitserse
room in (niet tegelijk).

Zo maak je het:
Doe de slagroom met de basterdsuiker
en de Klop-Fix in een kom. Klop de
slagroom met de mixer zo stijf dat er
punten blijven staan als je de mixer
omhoog doet. Dit duurt best lang. Zet
de mixer op de laagste stand en mix de
vla door de slagroom. Doe er, op het
laatst, een klein beetje kleurstof bij. Wil
je monsters in 2 kleuren? Verdeel het
toetje dan over 2 kommen en doe in
iedere kom een andere kleur. Meng de
kleurstof door het toetje en laat het in
de koelkast opstijven.
Breek de chocolade in stukjes en doe
deze in een glazen ovenschaal. Hang de

schaal in een pan met water. Zorg dat
het water net niet de bodem van de
schaal raakt. Breng het water aan de
kook. Roer de chocolade ondertussen
door met een lepel totdat het gesmolten
is. Pas op, dit is heet!!!
Doe de gesmolten chocolade in een
plastic zakje en knip er een klein puntje
af. Teken hiermee puntjes voor de ogen
op de marshmallows.
Verdeel de helft van het toetje over de 4
glazen. Verkruimel in ieder glas ongeveer een halve plak chocoladecake en
schep er de rest van het toetje op. Leg
op ieder glas 2 marshmallow ogen.

Griezelig eten!!!!

Naar Turkije met Madelief (12)
Ik ben Madelief van Dam (12) en woon
in Burgh-Haamstede. In Middelburg zit ik
in de brugklas van de Havo. Sinds vier
jaar weet ik dat ik coeliakie heb. Deze
zomervakantie ben ik naar Turkije
geweest in Side. Daar staat een heel fijn
hotel, hotel Turquoise. Het reisbureau
had verteld dat we er ook glutenvrij
konden eten, dus dat leken mijn moeder en broer wel wat. We hebben namelijk alle drie coeliakie. Dat mijn vader en
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zus het er ook mee eens waren om
daarnaar toe te gaan, kwam goed uit.

Speciale kip
In het hotel kregen we een speciale brief
en die moesten we aan de koks laten
zien. Zij lieten elke keer bij het middag-en
avondeten zien wat we konden eten. Ze
gingen zelfs voor ons apart koken. Als
enigen kregen wij het eten opgediend terwijl alle andere gasten zelf hun eten
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moesten halen. Ik vond vooral de kip lekker die speciaal voor mij werd gemaakt.
Wat ik fijn vond was dat ik niet steeds
hoefde uit te leggen wat coeliakie is. Er
waren ook andere mensen die het hadden en ook zij vonden het allemaal goed.
Charles, een vriend uit Engeland, heeft
ook coeliakie. Samen gingen we
steeds op zoek naar lekker eten. Hij
vertelde dat mensen met coeliakie in
Turkije gratis brood krijgen.

McDonald’s
Verder hebben ze daar minder producten die glutenvrij zijn. Charles vond het
voor mij geweldig dat je bij McDonald’s
kunt eten, in Engeland kan dat niet. Hij
komt gauw een keer hierheen, want dat
wil hij graag proeven.
Een week lang hebben we lekker kunnen eten en drinken. We hebben een
hele fijne vakantie gehad waar we niet
te veel hoefden na te denken en te

regelen. De brief maakte alles duidelijk.
Maar ook de waterglijbanen, het zwembad, het mooie weer en de vele vrienden die we daar hadden, zorgden ervoor
dat we een topvakantie hadden. Wat is
een week snel voorbij.

We gaan zeker nog een keer
terug naar Side, naar dit hotel!
Madelief
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