EDITIE
EDITIE 42
JAARGANG
JAARGANG 2013
2012

VERS
TALENT
E-ZINE
MAGAZINE

IN DIT MAGAZINE

COVER

Larisse
‘10 Feiten die je moét
weten over
voedselovergevoeligheid’

REPORTAGE

SVO TRAINING

BEREIDINGSTECHNIEKEN

REPORTAGE

Een dag uit het leven
van Manon van
Sonsbeek

REPORTAGE

Tarwegrassap bij de
AGF specialist.

REPORTAGE

RECEPTEN Larisse

Paella de Pinmienta

VERS TALENT IS HET
MAGAZINE VOOR AGF WERKNEMERS

Coverfoto: Ben Deiman

Een dag uit het leven
van Thijs Manders

PRODUCT INFO
DOOR

Larisse

van der
Haar-Buijze

Voedselovergevoeligheid,
je hebt het vast al eens
gehoord. Maar wat
betekent dat eigenlijk?
En wat heeft dat met jou
te maken?
Het aantal mensen dat
leeft met een voedselovergevoeligheid, lijkt
nog steeds toe te nemen.
Ook in je werk als AGF
medewerker, zal je hier in
toenemende mate mee te
maken krijgen. Belangrijk
dus, om daar meer over
te weten.
Culinair schrijver, tvkok en trainer Larisse
is gespecialiseerd in
voedselovergevoeligheid.
Zij zet voor ons de
belangrijkste feiten op
een rijtje.
Voor meer info
www.larisse.nl
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10 feiten die je móet weten ove
voedselovergevoeligheid!

1. Terminologie
Voedselovergevoeligheid
is de verzamelnaam van
voedselallergie en niet-allergische
overgevoeligheid (voorheen
intolerantie).
Kort gezegd, betekent het dat je
ziek wordt van eten dat eigenlijk
goed voor je is, zoals melk, vis,
selderij. Wanneer iemand een
voedselovergevoeligheid heeft
voor een bepaald voedingsmiddel,
bijvoorbeeld melk dan wordt
dit voedingsmiddel uit het dieet
geschrapt. Deze persoon mag
dan niet meer met melk in contact
komen. Zelfs een klein beetje,
een druppel of een kruimel, kan
voor sommigen zelfs fataal zijn.

2. Impact voedselovergevoeligheid
vaak onderschat
Overgevoelige reacties kunnen
per persoon en voedingsmiddel
verschillen.
De meest ernstige reactie kan
zelfs levensbedreigend zijn.
Neem voedselovergevoeligheid
dus altijd serieus!

3. Persoonlijk
Voedselovergevoeligheid
is persoonlijk: Klachten zijn
individueel bepaald. Dat betekent
dat elk persoon zijn of haar
eigen specifieke klachten heeft.
Bovendien kan dezelfde persoon
op verschillende (eiwitten in)
voedingsmiddelen verschillend
reageren.

4. Allergenen
Allergenen zijn de eiwitten in
voeding die een allergische
reactie veroorzaken. In
principe kun je op vrijwel
alles overgevoelig reageren
(behalve water). Toch heeft men
vastgesteld dat een groep van
14 allergenen verantwoordelijk
is voor 95% van alle allergische
reacties op voeding. Deze 14
‘toppers’ van allergenen noemt
met de wettelijke allergenen.
Deze moeten (in heel Europa)
op het etiket vermeld worden.
De 14 wettelijke allergenen
zijn: glutenbevattende granen,
schaaldieren, eieren, vis, pinda,
soja, melk (inclusief lactose),
noten, selderij, mosterd,
sesamzaad, zwaveldioxide,
sulfiet, lupine, weekdieren.
Vanaf 2014 moeten ook op
versproducten de allergenen
worden vermeld.

5. Meest voorkomende allergieën
In Nederland ontstaan allergische
reacties het meest op tarwe,
koemelk, kippenei, vis, schaal- en
scheldieren, noten, pinda, soja,
appel en sesamzaad.

6. Kruisbesmetting
Kruisbesmetting betekent dat
tijdens het bereiden kleine
beetjes (sporen) van allergenen
onbedoeld in het gerecht terecht
komen. Wanneer er bijvoorbeeld
nog selderij zit aan het mes
waarmee je vervolgens de
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wortelen snijdt, dan kan iemand met
selderijallergie bij het eten van de
gesneden wortelen een allergische reactie
krijgen.
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9. Inspiratie
Zelf zie ik AGF producten echt als bron
van inspiratie. Ik verzin eindeloos veel
producten met AGF in de hoofdrol.
Ter inspiratie in deze editie van VERS
TALENT maar liefst twee recepten!

10. Cursus
Weet je dat Larisse® een cursus
voedselovergevoeligheid geeft, speciaal
voor de AGF specialist én medewerker?
Kijk op de www.agfcko.nl voor informatie!
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& Sunshine gazpacho

8. Kans
Een bijkomend voordeel (jazeker!) van
voedselovergevoeligheid is, dat mensen
meer zelf zullen maken. Voor hen een
kans om (weer) te genieten van puur en
eerlijk eten. Voor jou als AGF medewerker
een kans om je te onderscheiden in een
markt waar voedselovergevoeligheid een
steeds grotere rol gaat spelen.

EEN DAG UIT HET LEVEN
VAN...

MARION van SONSBEEK

7. Levensbelang
Voor sommige allergische personen, kan
een druppel of een kruimel (een spoortje)
van een bepaald voedingsmiddel al
levensbedreigend zijn. Correcte, complete
en betrouwbare informatie over de
ingrediënten, is dus van levensbelang.

REPORTAGE

11

COLUMN

MARTIN stolwijk

VAKMANSCHAP verdient
een podium!

12/13 REPORTAGE
EEN DAG UIT HET LEVEN
VAN...

THIJS MANDERS

14/15 INNOVATIE

TARWEGRASSAP bij de
agf specialist

16

UPDATE & AGENDA
& colofon

VERS TALENT 3

RECEPTEN

Tekst & foto’s Copyright © Larisse ®

Door voedselovergevoeligheidsdeskundige Larisse van der Haar-Buijze

Paella de Pimienta

©

Een geweldige kleurrijke paella! ingrediënten
de hoeveelheden aan,
Een droom voor vegetariërs, maar (Pas
aan de grootte van de pan of
eigen voorkeur):
eigenlijk voor iedereen. Zeker óók voor jeolijfolie
1 x geel, 1 x
mensen met een voedselovergevoeligheid puntpaprika’s:
rood, in reepjes gesneden
want dit recept is vrij van (ten minste) trostomaat: 1 x geel, 1 x rood,
geraspt (schil achterwege
de 14 toppers van allergenen!
laten)

1 witte ui, gesnipperd
1 knoflookteen, fijngehakt
een flinke handvol verse
doperwten
een half pakje groene
aspergetips, klein gesneden
2-3 draadjes saffraan
(optioneel)
paprikapoeder: ½ theelepel
zoet, ½ theelepel pittig
zeezout en peper naar smaak
ca. 1 liter water, gekookt
paellarijst (eventueel te
vervangen door risotto rijst)
1 bakje Tomberries
½ bosje peterselie, fijngehakt
citroen

Bereiding
Week de saffraandraadjes in wat gekookt water.
Verwarm de olijfolie in de (paella)pan.
Voeg de puntpaprika toe en achtereenvolgens, telkens na enkele minuten,
de ui & knoflook, erwten & aspergetips, kruiden & saffraan en tot slot de
tomaat. Roer geregeld met de schuimspaan.
Voeg dan (kokend) water toe en voeg,
als het kookt, de rijst toe. Roer in
één keer door het gerecht. Daarna
minimaal roeren. De rijst absorbeert
het water en gaart. Is de rijst nog niet
gaar genoeg, voeg dan nog wat (heet)
water toe.
Wanneer alle rijst gaar is en het vocht
is opgenomen, is de paella klaar.
Garneer met Tomberries, fijngehakte
peterselie en halve citroenen.
Hoe weet je of je precies voldoende
rijst toevoegt? Giet de rijst in een
streep over het midden van de pan.
Op het moment dat het als een heuveltje boven het vocht uitsteekt, is het
genoeg.

Sunshine-Gele Gazpacho©
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Ingrediënten

Bereiding

3 gele puntpaprika’s
4 gele trostomaten
½ witte ui
1 teen knoflook
zest van 1 citroen (= geraspte
citroenschil)
het sap van een halve citroen
olijfolie (2 á 3 eetlepels)
peper & zout naar smaak
water

Maak de groenten schoon en snijd
deze in stukken.
Doe alle ingrediënten met een klein
scheutje water in de blender. Pureer
alles tot een egaal mengsel en voeg
net zoveel water toe tot het een mooie
lobbige ‘soep’ is. Even proeven en
zo nodig peper en zout naar smaak
toevoegen.
Koud serveren in een longdrinkglas.

