Glutenvrij op de verpakking?
Zo zit dat!
Of een product glutenvrij is, kun je lezen op het etiket of op
de verpakking. Dat kan in tekst of met een logo. Maar zijn al
die producten dan veilig glutenvrij? Deze infographic geeft
het antwoord.

Wat is glutenvrij?
Een glutenvrij product volgens de wet bevat minder dan
20 ppm (parts per million) gluten, ofwel 20 milligram gluten
per kilogram product. Een producent mag alleen ‘glutenvrij’
op de verpakking zetten als het product voldoet aan de
Europese richtlijnen voor glutenvrij produceren.

<

20 PPM
GLUTEN

Hoe staat ‘glutenvrij’ op de verpakking?

2

1

In tekst of met eigen logo

Van producenten die in tekst of met hun
eigen logo aangeven dat hun product
glutenvrij is, is niet bekend of en hoe zij
laten onderzoeken of hun producten
voldoen aan de wettelijke norm.
	Het is onbekend welke testmethode wordt gehanteerd
	Niet duidelijk is wat precies
wordt getest
	Ook is niet bekend of en na
welke periode de test wordt
herhaald

Crossed Grain keurmerk

Het veilig glutenvrij keurmerk is de
hoogst mogelijke garantie voor
consumenten en producenten dat
een product glutenvrij is.
	Hèt internationaal erkende
kwaliteitskeurmerk voor
glutenvrije producten
	Voldoet aan de strenge eisen
gesteld door de koepel van
Europese coeliakieverenigingen
	Uitgebreide en jaarlijkse
screening door onafhankelijk
onderzoekslaboratorium

	Het is onduidelijk wie de test
uitvoert

	Alleen geteste producten die
voldoen aan de norm worden
gecertificeerd en komen in
aanmerking voor het keurmerk

Geen garantie op
veilig glutenvrij

Hoogst mogelijke garantie
op veilig glutenvrij

Wil je maximale zekerheid? Ga voor een
product met het veilig glutenvrij keurmerk!
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Alleen producenten en leveranciers met een licentie afgegeven
door de Nederlandse Coeliakie Vereniging mogen keurmerk
voeren. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 2.000 producten
met het veilig glutenvrij keurmerk.
Download hier de lijst van alle glutenvrije producten

Meer weten over coeliakie
en glutenvrij eten?
Kijk op glutenvrij.nl

