GLUTEN

AL ENIGE TIJD VERLANGT EEN TOENEMEND AANTAL MENSEN
NAAR GLUTENVRIJE VOEDING. ZIJ BEWEREN DAT GLUTEN
VOOR HEN MOEILIJK VERTEERBAAR ZIJN. GLUTEN ZOUDEN
LEIDEN TOT SPIJSVERTERINGSKLACHTEN, ALLERGIEËN OF
ZELFS DEPRESSIES. WIE ECHTER NIET LIJDT AAN EEN GLUTEN
ALLERGIE OF GLUTENINTOLERANTIE, HOEFT ZICH OVER DE
CONSUMPTIE VAN GLUTEN GEEN ZORGEN TE MAKEN. ER IS
GEEN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS VOOR HET FEIT DAT
GLUTENVRIJ ETEN GEZONDER ZOU ZIJN.
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Deze informatie wordt u aangeboden door
uw ambachtelijke (banket)bakker

