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Glutenvrij 
voor iedereen
Gezondheidsbewuste consument 
stuwt vraag glutenvrije producten
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de ontwikkeling van gluten-
vrije producten meerdere ‘free-
from’ vakjes af, zoals vrij van 
additieven, weinig tot geen vet, 
suiker en/of lactose. Vaak zijn 
de producten ook biologisch. 
Bovendien combineren ze de 
producten met andere populai-
re granen zoals quinoa en chia.

Raw/vegan
Glutenvrij profiteert ook van 
de mensen die een raw food 
dieet of een veganistisch dieet 
volgen. Op de Free From Expo 
toonden meerdere bedrijven 
producten die gluten-, tarwe- 
en zuivelvrij waren. Een daar-

van was het merk Nakd dat repen produceert van slechts noten 
en fruit. Het product komt oorspronkelijk uit de Verenigde Sta-
ten en wordt nu ook in Groot-Brittannië geproduceerd voor de 
Europese markt. Het product profiteert van gezondheidsbewus-
te ‘yogamoeders’ die een gezond tussendoortje voor hun kinde-
ren willen. Ingrediënten zijn onder andere cashewnoten, dadels 
en rozijnen.

Productontwikkeling
Glutenvrije broodproducten zijn de belangrijkste, maar ook las-
tigste producten om te maken. Gluten geven brood textuur en 
smaak. Ook andere graanproducten zoals pannenkoeken, muf-
fins en pizzabodems vereisen aandacht bij de productontwikke-
ling. Veel gebruikte glutenvrije granen zijn maismeel, tapioca-
meel en rijstmeel of mengsels daarvan. Het bedrijf BestPartner 
ontwikkelt ook kant-en-klare glutenvrije maaltijden, die boven-
dien helemaal allergenenvrij zijn. De glutenvrije saucijzen-
broodjes van het bedrijf zijn in het assortiment van de onlangs 
geopende Jumbo Foodmarkt opgenomen. De laatste ontwikke-
ling van het bedrijf is een suiker- en glutenvrije megamuffin die 
slechts twee minuten in de magnetron hoeft. Glutenvrij brood 

Een beurs voor de groeiende 
markt van free from-produc-
ten moest het worden: de eer-
ste Free From Food Expo in de 
Duitse stad Freiburg. Het werd 
een beurs waar aanbieders van 
glutenvrije producten de over-
hand voerden. Brood, muffins, 
pizzabodems en bier; alles was 
in een glutenvrije variant te 
proeven. Lactose- en zuivelvrij, 
net als suikervrij (stevia) 
waren in de minderheid. Op 
basis van het aantal mensen 
dat een intolerantie voor lacto-
se heeft, zou het aantal lactose-
vrije producten groter moeten 
zijn, maar deze producten 
worden in tegenstelling tot glutenvrije producten alleen 
gebruikt door de gediagnosticeerde mensen (zie kader).

Gezondheidsperceptie
Volgens onderzoeksbureau Mintel is de groei van glutenvrij te 
danken aan de gezondheidsperceptie van gezondheidsbewuste 
consumenten voor deze producten. Sommige mensen eten 
alleen glutenvrij bij een opgeblazen gevoel. In de Verenigde Sta-
ten en in het Verenigd Koninkrijk werd van 2009 tot 2011 bijna 
30% meer glutenvrije producten verkocht. De populariteit is 
ook multinationals zoals Kellog’s en General Mills in de Ver-
enigde Staten en Warburtons in het Verenigd Koninkrijk opge-
vallen. Alle drie ontwikkelden ze brood en ontbijtgranen voor 
de glutenvrije doelgroep. General Mills is bovendien een web-
site gestart, www.glutenfreely.com, waar het in contact treedt 
met consumenten.
Specialisten in glutenvrij zien hun markt groeien en breiden het 
assortiment uit of ze expanderen internationaal. De grootste 
Britse glutenvrije broodproducent Genius maakt naast brood 
ook muffins en pizzabodems. Om de bredere groep van gezond-
heidsbewuste consumenten aan te spreken, vinken bedrijven bij 

voedingsmiddelen zonder gluten zijn bedoeld voor consumenten met een vastgestelde gluten- 
intolerantie (coeliakie). de groep mensen die glutenvrije producten ook consumeert, zonder  
intolerant te zijn, groeit. In de toekomst zullen glutenvrije producten voor iedereen worden  
ontwikkeld en zijn ze toevallig ook glutenvrij.

Producten zonder gluten zijn meestal vrij van meerdere allergenen.
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wordt snel oud. Veel brood wordt daarom bevro-
ren aangeboden. Sommige aanbieders leveren 
alleen bevroren producten aan. De trend is om 
ook lekker vers glutenvrij brood te ontwikkelen. 

Pioniers in Scandinavië 
De Scandinavische landen waren er al vroeg bij 
met de diagnose van coeliakie. Aan Scandinavi-
sche universiteiten werd veel onderzoek gedaan 
en dat resulteerde in de ontwikkeling van gluten-
vrije producten. Finland is een van de beste lan-
den wat betreft keuze uit glutenvrije producten. 
Het is mogelijk om een glutenvrije hamburger te 
bestellen bij McDonalds. In elk restaurant kun je 
voor een glutenvrij gerecht kiezen, net als bij een 
benzinestation of een kiosk.
Het Zweedse Fria produceert glutenvrije broden 
en bakkerijproducten gebaseerd op tarwezetmeel. 
Ze zien ook dat glutenvrij steeds meer een life-
style wordt, maar daar ontwikkelen ze in de basis 
niet voor. Het bedrijf maakt ook werk van educa-
tie. Het ontwikkelde samen met een Zweedse pro-
fessor een leaflet over coeliakie voor huisartsen 
zodat dit leidt tot een betere diagnose. 

Free from everything
Als een product glutenvrij is, ontbreken meestal 
ook meerdere andere allergenen. Het Duitse 

glutenvrije pasta van maismeel.

‘De populariteit van glutenvrij is 
ook multinationals opgevallen’

Het glutenvrij saucij-

zenbroodje van Best-

Partner ligt in de 

jumbo Foodmarkt.
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bedrijf Marthomi Allergy Free Foods heeft dit als uitgangspunt. 
Alle producten, snacks voor kinderen, zijn vrij van de 14 meest 
voorkomende allergenen zoals gluten, soja, noten en ei. 
Oprichtster Monica Smit legt uit dat ze producten ontwikkelt 
voor kinderen met een allergie. Ze maakt bewust de verpakking 
mooi, zodat de kinderen die al speciaal zijn vanwege hun aller-
gie toch iets lekkers en moois kunnen meenemen in hun school-
tas. Ze ontwikkelt producten bewust met maximaal 5 tot 7 
ingrediënten omdat mensen met allergieën alles moeten lezen. 
Ze heeft meer profijt van de vegan-trend dan van de glutenvrije 
trend. “Glutenvrij en lactosevrij zijn vooral volwassen thema’s. 
Ik richt me op kinderen. En op snacks. Ik heb geen basisproduc-
ten in mijn assortiment.” Vooral in Duitsland is de groep van 
jonge mensen die een veganistisch dieet volgt groot. 

Niche of mainstream
Ondanks de populariteit van glutenvrij, is het nog steeds een 
nicheproduct. Mrs. Crimbles is een bekend Brits bedrijf dat tar-
we- en glutenvrije zoete en hartige snacks produceert. Ze zijn 
dertig jaar geleden begonnen met leveringen aan gezondheids-
winkels en de producten liggen nu bij alle grote Britse super-
markten. In Nederland zijn de producten ook te vinden, maar 
dan in de gezondheidswinkels. Mrs. Crimbles biedt bewust geen 
brood aan, omdat er veel broodaanbieders zijn. Het bedrijf pro-
beert de stap naar een mainstream merk te maken. Zeker de 
Britse markt loopt over van de glutenvrije broodaanbieders, 
zowel door glutenvrije specialisten als Genius als mainstream-
merken zoals Waterburtons.
Dat het een nichemarkt is, blijkt uit de cijfers van de Britse 
broodproducent Waterburtons. De omzet in alle glutenvrije 
producten is 7 miljoen pond tegenover 450 miljoen pond voor 
de normale broden. Naast glutenvrij brood heeft Waterburtons 
onder het merk Newburn Bakehouse ook een range muffins, 
afbakbroodjes en – nieuw ontwikkeld – glutenvrije wraps die 
niet breken wanneer ze worden opgerold. Het doel van het 
bedrijf is om met de glutenvrije range de Europese markt te  
veroveren.
Ook het Ierse Gallaghers begeeft zich op de drukke Britse markt 
van glutenvrij brood en probeert zich te onderscheiden door 
een brood met veel vezels en weinig vet te ontwikkelen dat toch 
goed smaakt. 
Ondanks dat de markt voor glutenvrije producten groeit, is het 
klein vergeleken met de markt van glutenproducten. Volgens 
Mintel is de populariteit van glutenvrij geen hype. De jonge 
gezondheidsbewuste consument van nu zal ook in de toekomst 
om deze producten blijven vragen. Bovendien zal een betere 
diagnose de groep mensen die glutenvrije producten nodig 
heeft, vergroten. 

• Dionne irving •

Lactosevrij
Per kwartaal worden er wereldwijd 100 
lactosevrije producten ontwikkeld en 
1.000 glutenvrije producten, zo meldt 
Mintel. De productontwikkeling vindt 
vooral plaats in Europa met Duitsland en 
Finland als voorlopers. In Duitsland voert 
MinusL een breed assortiment lactose-
vrije producten. Het bedrijf verlaagt de 
hoeveelheid lactose tot minder dan 0,1 
gram per 100 gram door de suiker met 
het enzym lactase te splitsen. Vier jaar 
geleden startte het bedrijf met zoete pro-
ducten. Dat was een lastige klus, vooral 
om chocoladeproducten te maken. Ze 
werden te zoet. Naast traditionele zuivel-
producten ontwikkelt MinusL ook diep-
gevroren maaltijden samen met een part-
ner. Het bedrijf ziet dat ook grote bedrij-
ven nu met lactosevrije producten 
komen. Dit is een positieve ontwikkeling 
omdat er meer producten zijn voor de 
consument, bovendien stijgt de verkoop van MinusL producten. 
De lactosevrije markt wordt breder door de focus op andere lacto-
sevrije producten dan soja, zoals amandelmelk. In de Verenigde 
Staten is dit lactosevrije soja-alternatief erg populair. Het Belgische 
Alpro, vooral bekend van de sojaproducten, lanceerde dit jaar in 
Europa amandelmelk. 
Ook de consumptie van drinkbare kokosmelk groeit als zuivelvrij 
alternatief. Het lift mee op de populariteit van kokosnootwater. 
Het Britse Koko zocht op de Free From Expo naar distributeurs 
voor hun kokosmelk. De basis is kokosmelk dat wordt gemengd 
met water, zodat het vetgehalte 2% wordt. Volgens Koko ligt de 
smaak van hun kokosmelk dicht bij normale melk. 

minusl voert in duitsland een breed assortiment aan lactosevrije producten. In 

nederland zijn ook een aantal producten te koop, waaronder lactosevrije yoghurt.

ook de lidl verkoopt  

lactosevrije melk.


