
Persbericht 
 Beverwijk, 10 maart 2010 

 

 
                 

 
De Tuinen wil naast gezondheid, voedingssupplementen en verzorging, ook in 
glutenvrije producten specialist te worden. Glutenvrije producten zijn momenteel 
alleen nog verkrijgbaar bij reformhuizen en natuurvoedingswinkels. Door het 
vergroten van het glutenvrije assortiment bij De Tuinen zullen de producten 
landelijk verkrijgbaar zijn, wat een groot voordeel zal betekenen voor de klant.  
 
Het assortiment van De Tuinen in glutenvrije producten wordt op dit moment 
groots uitgebreidt naar ruim 150 producten. Verschillende glutenvrije broodjes, 
glutenvrije pasta’s, koekjes, soep, pannenkoekenmix, etc., zijn tegenwoordig te 
vinden in de winkels van De Tuinen.  
 
De medewerkers van De Tuinen hebben extra opleidingen gekregen over coeliakie 
en de glutenvrije producten. Zo kunnen zij de klant op een goede manier advies 
geven over de glutenvrije producten, maar ook over aanvullende voeding of 
voedingssuplementen die men door het glutenvrije dieet niet binnen krijgt. 
 
Ook op de webshop van De Tuinen zullen alle glutenvrije producten verkrijgbaar 
zijn. 
 
Wat is gluten? 
Gluten is een mengsel van eiwitten dat voorkomt in bepaalde graansoorten, zoals 
tarwe, gerst, haver en rogge. De kleverige substantie (het Engelse ‘gluten’ = lijm) 
is het deel van het graan dat helpt het deeg te binden tijdens het maken van het 
brood. Producten met gluten kunnen een vrij heftige allergische reactie geven bij 
mensen die last hebben van een glutenintolerantie, bijvoorbeeld bij de mensen die 
Coeliakie (spreek uit: seuliakie) hebben. 
 
Coeliakie 
Coeliakie is een aandoening (een auto-immuunziekte) van de dunne darm die wordt 
veroorzaakt door overgevoeligheid voor gluten. Deze aandoening gaat niet over en 
daardoor moet er levenslang een glutenvrij dieet gevolgd worden.  
Het slijmvlies in de dunne darm wordt aangetast zodat opname van andere 
voedingsstoffen uit de voeding onmogelijk wordt. Zonder deze voedingsstoffen kan 
het lichaam niet normaal functioneren. Het is dus van belang dat gluten vermeden 
worden. Het aantal mensen met een glutenallergie is de laatste jaren flink 
toegenomen, er is dus steeds meer behoefte aan alternatieve producten. 
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Symptomen van glutenintolerantie 
Als je gevoelig bent voor gluten merk je dat in symptomen zoals maagpijn, een 
opgeblazen gevoel, zweten, vermoeidheid, misselijkheid, bloedarmoede en een 
slecht humeur.  
De meest voorkomende complicatie van coeliakie is echter osteoporose 
(botontkalking). 47% van de vrouwen en 50 % van de mannen met coeliakie lijdt 
aan osteoporose.  
 
Waar komt gluten in voor? 
Producten waar vaak gluten inzit, zijn bijvoorbeeld brood, muesli, crackers, pasta, 
koekjes, cake, sauzen, bier en drop. Van 1 kruimel kun je al vreselijke buikpijn 
krijgen, dus een broodje smeren met hetzelfde mes of uit dezelfde botervloot als 
bijvoorbeeld je partner zit er al niet in. Natuurlijke producten zonder gluten zijn 
bijvoorbeeld rijst, mais, soya, boekweit, peulvruchten, zuivelproducten, gedroogd 
fruit en noten, honing. Maar ook vlees, vis, groente, eieren, melk, olijfolie en 
aardappelen.  
 
Kortom, vanaf nu verschillende glutenvrije producten o.a. broodjes, pasta’s, 
koekjes en soep verkrijgbaar bij De Tuinen. 
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