
Wel glutenvrij Niet glutenvrij
Pure ingredi ë nten Pure ingredi ë nten

(Zilvervlies)rijst Tarwe(bloem, mout)
Aardappel(zetmeel) Rogge(bloem, meel)
Quinoa Gerst(emoutbloem)
Groenten Spelt
Fruit Kamut
Noten Triticale
Haver(mout, vlokken, meel) glutenvrij1 Haver(mout, vlokken, meel)
Zaden Griesmeel
Peulvruchten Zemelen
Vis Grutten
Vlees Couscous
Gevogelte Bulgur
Melk Seitan
Nederlandse kazen (Parel)gort
Yoghurt
Eieren (Samengestelde) producten die gluten kunnen bevatten
Boter Brood
Olie Crackers
Amaranth Pizza
Boekweit(korrels, -vlokken) Pasta
Lijn-, sesam- en maanzaad Paneermeel
Gedroogde en gekweekte zuidvruchten Koek
Gierst2 Cake 
Maïs(korrels, -vlokken, zemelen, maïzena en polenta)2 Taart
Sorghum2 Bouillonpoeder
Teff2 Bier6

Tapioca (cassave)2 Snoep
Maniok2 Sauzen
Gemodificeerd zetmeel van bovenstaande producten3 Muesli
Bakpoeder Cruesli

Deegwaren als spaghetti, vermicelli, macaroni, mie 
Bindmiddelen Bindmiddel
Aardappelzetmeel Plantaardige vezels (kunnen afkomstig zijn van tarwe)
Guarpitmeel (E412) Plantaardig eiwit (kan afkomstig zijn van tarwe)
Arrowroot (pijlwortel) Mout(stroop, -extract)7

Agar-agar Alcoholhoudende dranken met toevoegingen8

Johannesbroodpitmeel/carobe (E410) Niet heldere (ondoorzichtige) dranken9

Gelatine Sojasaus
Sago Tarwezetmeel3

Pectine
Xanthaangom (E415)

Zoetstoffen
Maltodextrine4

Dextrose4

Glucosestroop4

Dranken
Champagne
Cider
Port
Sherry
Wijn
Gedestilleerde dranken5



Opmerkingen bij bovenstaande lijst

7) Mout ontstaat door gerst- of tarwekorrels te laten kiemen en drogen. Een deel van de gluten uit de korrels wordt tijdens dit proces 
afgebroken. Door onvolledige afbraak kunnen mout, moutaroma of moutextract altijd nog gluten bevatten
8) Alcoholhoudende dranken met toevoegingen, zoals likeuren, zijn meestal glutenvrij. Let wel goed op de ingrediëntendeclaratie

9) Niet heldere (ondoorzichtige) dranken kunnen gluten bevatten. Eventueel toegevoegde bevat mogelijk karamel van glucosestroop dat is 
gemaakt uit tarwezetmeel. Karamelfabrikanten (o.a. Sethness-Roquette) verzekeren dat het glutengehalte van karamel beneden de 
toegestane norm ligt

1) Haver kan gluten bevatten, maar dit hoeft niet. Zie ook dit bericht

2) Deze producten kunnen in aanraking zijn gekomen met gluten bij verwerking, let voor de zekerheid op het glutenvrij logo
3) Sinds 2000 moeten fabrikanten op het etiket vermelden of het gebruikte zetmeel afkomstig is van een glutenbevattend graan, zoals tarwe. 
Heeft de fabrikant maïs- of rijstzetmeel gebruikt, dan is de aanduiding zetmeel of gemodificeerd zetmeel voldoende. Dit zetmeel bevat van 
nature geen gluten

4) Het zetmeel dat gebruikt wordt voor de verdere bewerking tot maltodextrine, dextrose en glucosestroop kan  van tarwe of gerst afkomstig 
zijn. Als een fabrikant maltodextrine, dextrose of glucosestroop op basis van tarwe of gerst gebruikt, hoeft hij dit niet op het etiket te 
vermelden omdat de hoeveelheid gluten in het product ver onder de wettelijke norm van 20 mg gluten per kg product ligt. Het gluten gehalte 
in deze producten is heel erg klein, zodat dit bij verreweg de meeste mensen met een glutenvrij dieet geen klachten geeft
5) Gedestilleerde dranken, zoals brandewijn, jenever, gin en whisky zijn glutenvrij. zelfs als een glutenbevattend graan is gebruikt. Bij de 
productie blijven de gluten in de reststof achter

6) Bier wordt afgeraden bij een glutenvrij dieet. Bij de bereiding van bier wordt meestal gebruik gemaakt van mout. Zie ook 7)

http://www.glutenvrij.nl/page/Glutenvrij-leven/Het-glutenvrije-dieet/Haver
http://www.glutenvrij.nl/page/Glutenvrij-leven/Het-glutenvrije-dieet/Haver
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