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Actueel

Bederf je zomer niet !

De vakantieperiode is begonnen ! 

Zomerse temperaturen, onbezorgde recreatie, een romig ijsje in de hand of aanschuiven aan de 
barbecue. Leuke momenten die echter op het vlak van voedselveiligheid specifi eke risico’s inhouden. 
Onder het motto “Bederf je zomer niet” lanceert het Voedselagentschap daarom  campagnes. Je 
zal ons dus regelmatig zien en horen deze zomer…

Het Voedselagentschap heeft deze drie 
verschillende campagnes opgezet om tege-
moet te komen aan deze seizoensgebonden 
problematiek.

Twee campagnes situeren zich op het vlak 
van de sensibilisering en richten zich zowel 
naar de bedrijfswereld als naar de consument. 
Deze beide campagnes zullen vooral steunen 
op TV-spots. 

Daarnaast is er een hygiëne-campagne 
gericht naar festivals en evenementen.

We hebben van deze nieuwsbrief opnieuw 
een themanummer gemaakt. De rubrieken 
“dossier” en “weet wat je eet” zijn eraan 
gewijd. Veel leesgenot !

Bekijk onze spotjes op TV !

Vanaf ongeveer half juli zal je onze 
spotjes met nuttige tips kunnen bekijken 
op televisie. 

Ze zullen zowel op de openbare als op 
de commerciële zenders uitgezonden 
worden.

In het oog te houden dus…





Dossier

Drie informatiecampagnes 
onder het motto “Bederf je zomer niet !”

De zomertijd is een erg aangename tijd (als ‘t weer een beetje meezit), maar houdt ook 
specifi eke risico’s in op het vlak van voedselveiligheid. Zeker bij erg warme temperaturen is het 
toch even opletten geblazen. Het Voedselagentschap heeft deze drie verschillende campagnes 
opgezet om tegemoet te komen aan deze seizoensgebonden problematiek. Daarbij wordt 
zowel aandacht besteed aan de consument (wij allen dus), de bedrijfswereld en een specifi eke 
hygiënecampagne voor festivals en evenementen.

De consument

Het zomerweer valt vaak samen 
met een opfl akkering van de 
melding van voedselvergiftigin-
gen. Dit brengt er ons toe voor de 
consument een aantal elementaire 
hygiëneregels in herinnering te 
brengen die deze risico’s moeten 
verminderen bij het het bewaren 
en bereiden van voedingsmid-
delen. Het Voedselagentschap 
ontwikkelde al talrijke initiatie-
ven in die zin. Denken wij hierbij 
aan meerdere artikelen in deze 
nieuwsbrief, brochures, affi  ches 
en een zelfklevende koelkastthe-
rmometer. Een reeks tips voor de 
consument werd gebundeld in de 
brochure: “Veilig voedsel: ook u 
werkt eraan mee!” die beschikbaar 
is op onze website www.favv.be. 

TV-spotjes Dezelfde tips 
worden tijdens de maand juli op 
de nationale TV-zenders in een 
reeks van een viertal spots herno-
men waarbij de nadruk zal worden 
gelegd op risico’s die gerelateerd 
zijn aan zomerse temperaturen.

Hou het koel Koeling is dan 
hét sleutelwoord. Alvast één tip : 
geef je koelkast tijdig een gron-
dige onderhoudsbeurt waarbij je 
de koelelementen niet vergeet. 
Zie er op toe dat de deur steeds 
goed gesloten is. Zo voorkom je 
veel narigheid en kunnen grotere 
kosten voorkomen worden.

Rauwe voedingswaren
De oorzaak van deze vastge-
stelde voedselvergiftigingen 
blijkt vaak het gebruik van rauwe 
eieren te zijn bij de bereiding van 
mayonaise, sabayon, tiramisu, 
chocolademousse, enz. Het is 
daarom absoluut noodzakelijk, 
vooral bij warm weer, veel zorg 
te besteden aan de bereiding en 
aan de bewaring op lage tempera-
tuur (beneden de °C !) tot op het 
ogenblik van het verbruik. Alle 
rauwe producten van dierlijke 
oorsprong kunnen kleine hoeveel-
heden bacteriën bevatten. Het is 
daarom onontbeerlijk de hygië-
neprincipes te eerbiedigen zodat 
deze bacteriën geen kans krijgen 
om zich te ontwikkelen en hun 
toxines te vormen. Als consument 
hebben we als laatste schakel in 
de voedselketen ook een belang-
rijke verantwoordelijkheid om de 
veiligheid van onze voeding te 
verzekeren…

De bedrijfswereld

België telt meer dan . voe-
dingsdistributiepunten en meer 
dan . horecazaken. Een deel 
hiervan oefent zijn activiteiten 
enkel uit gedurende het toeris-
tische hoogseizoen. Slechts een 
minderheid is aangesloten bij een 
beroepsorganisatie. Bij velen komt 
de informatie niet terecht. Voor 
hen is het Voedselagentschap nog 

onvoldoende tastbaar. De kennis 
van hygiënereglementering is 
gering, meestal te wijten aan een 
gemis aan opleiding. En wat hen 
te wachten staat naar aanlei-
ding van een controle van het 
Voedselagentschap, daar hebben 
zij het raden naar.

Infobrochure Tijdens de 
eerste helft van juli zullen in een 
aantal toeristische trekpleisters 
(Belgische kust en de Ardennnen) 
jobstudenten de uitbaters van 
uiteenlopende voedingszaken 
(tearooms, softijsverkopers, 
sandwichbars enz.) opzoeken en 
hen een brochure overhandigen. 
Deze brochure wijst de uitbaters 
in het kort op het bestaan van het 
Voedselagentschap en op een 
aantal basisregels. De contactge-
gevens van de eigen Provinciale 
Controle-eenheid (PCE) zullen er 
eveneens in opgenomen zijn.

Opleiding In diezelfde 
brochure wordt verwezen naar 
het belang van een basiskennis 
op het vlak van de hygiëne. Het 
Voedselagentschap zet zowel in 
de provincie West-Vlaanderen 
als de provincies Namen en 





Luxemburg een proefproject op in 
samenwerking met de regionale 
opleidingscentra waarbij een basis 
opleidingspakket wordt aange-
boden dat de uitbater van een 
voedingszaak ondermeer in staat 
moet stellen te beantwoorden aan 
de reglementering en met gunstig 
gevolg een controle te “overleven” 
van het Voedselagentschap.

De opleidingen worden gepland 
voor het najaar maar bedoeling is 
de uitbaters nu al te wijzen op het 
bestaan van deze opleidingen en 
hun er voor te motiveren.

Media Het Voedselagentschap 
zal hiervoor eveneens gebruik 
maken van spots gericht naar de 
voedingssector via de regionale 
televisiezenders. Ook deze spots 
zullen verwijzen naar de eigen 
Provinciale Controle-eenheid van 
de exploitant.

Daarbovenop wordt in de ge-
specialiseerde vakpers een gelijk-
aardige sensibiliseringscampagne 
gepland.

Evenementen

De zomer gaat in ons land ook 
gepaard aan festivalitis. Het 
Voedselagentschap organiseert 
een hygiëne-campagne voor 
festivals en evenementen in de 
periode van  juni  tot  sep-
tember . De hygiëne op festi-
vals en evenementen laat immers 
zeer vaak te wensen over en de 
wettelijke bewaartemperaturen 
van de levensmiddelen worden 
meestal evenmin gerespecteerd. 
Horeca, gelegen in toeristische 
trekpleisters, verdient tijdens de 
zomer eveneens extra aandacht.

De gouverneurs van iedere 
provincie werden aangeschreven 
en gevraagd de burgemeesters te 
informeren over deze campagne, 
opdat zij de respectievelijke PCE’s 
op de hoogte zouden kunnen 
brengen van geplande evene-
menten in de periode van de 
campagne.

Informatiemateriaal

Als je je vakantie deze zomer aan zee of in de 
ardennen doorbrengt, is er veel kans dat je 
één van onze campagnemedewerk(st)ers zal 
ontmoeten. Deze dragen een T-shirt met het 
campagnelogo en hebben allerhande informa-
tiemateriaal mee om uit te delen. Een greep uit 
wat je van hen kan krijgen…

Infokaartjes Op deze kaartjes, 
ongeveer even groot als een creditkaart, staan 
op de voorkant de contactgegevens van het 
Meldpunt van het Voedselagentschap. Op 
de achterzijde staan een aantal handige tips 
(dezelfde als op onze affi  ches “veilig voedsel”. 
Er zijn  thema’s en dus  kaartjes (in de winkel, 
thuis, in de keuken, aan tafel en onderweg).

Koelkast-
thermometertjes Dit 
is een handig zelfklevend 
thermometertje voor in de koelkast. 
Het geeft drie temperatuurzones aan : te koud 
of lager dan ° C, te warm (hoger dan ° C) en 
ideaal (tussen  en ° C). Thermometertjes kan je 
ook bestellen via onze website www.favv.be.

Al het overige informatiemateriaal van het 
Voedselagentschap (brochures, affi  ches enz.) zal 
zowel voor de professionelen als voor de consu-
ment ook beschikbaar zijn in de  PCE’s.





Feiten en cijfers

Hoeveel vette vis mogen we eten ?

Het Food Standards Agency (FSA, www food.gov.uk), zeg maar het Brits 
Voedselagentschap, raadde recent , op basis van onafhankelijk weten-
schappelijk advies, maximale consumptieniveaus van vette vis aan. 

Vette vis ? Een aantal voor-
beelden van vette vis zijn zalm, 
makreel, sardines en haring. 
Deze vissoorten behouden hun 
goedaardige werking via hun 
vetsamenstelling zowel vers, na 
diepgevroren te zijn of ingeblikt. 
Ook tonijn is een vette vis maar 
ingeblikt verliest het een deel van 
deze bijzonder gunstige eff ecten, 
weliswaar blijft tonijn in blik nog 
steeds een gezond keuze.

Goed voor hart en 
bloedvaten Indien men de 
goedaardige werking op het vlak 
van hart- en bloedvaten wil laten 
doorwegen op de mogelijke 
gevaren veroorzaakt door de aan-
wezigheid van dioxines, mogen 
mannen, jongens en vrouwen 
voorbij de leeftijd om kinderen te 
krijgen tot  porties vette vis per 
week eten. Met een portie wordt 
 gram vis verstaan. Vrouwen en 
meisjes die mogelijks nog kinde-
ren op de wereld zullen brengen, 
met inbegrip van zwangere vrou-
wen en vrouwen die borstvoeding 
geven houden zich best aan 
maximaal  porties per week.

Daarentegen blijft het algemeen 
advies gelden om ten minste 
wekelijks twee porties vis te eten 
waarbij één van beide porties 
afkomstig moet zijn van vette vis. 
Gemiddeld gezien eet de Britse 
bevolking slechts / portie vette 
vis per week terwijl  op de  
Britten helemaal geen vette vis 
eten.

Evenwichtige voeding Lijkt 
een dergelijk advies u nu onwe-
zenlijk ? Of boezemt het u vrees 
in ? Laten wij redelijk zijn : reeds 
vroeger, naar aanleiding van de 
problematiek van dioxines in 
eieren afkomstig van hennen 
bij particulieren, adviseerde het 
Wetenschappelijk comité van het 
Voedselagentschap de consument 
aan om gevarieerd en met mate 
te eten. Op die manier beperk 
je maximaal je blootstelling aan 
dioxines via de voeding. Deze 
daalde trouwens de voorbije  
jaar met  !

Regelmatig vis eten blijft dus 
de boodschap…

En hoe zit het bij ons ?

In ons land koopt meer dan   van de 
gezinnen vis. In de verse vismarkt zijn schaal- 
en weekdieren de belangrijkste productgroep. 
Voornamelijk door de stijging van het mos-
selverbruik steeg het aandeel van deze groep 
spectaculair tijdens de voorbije  jaar. 

Naast verse vis zijn ook de verwerkte vis-
producten zoals diepvriesvis, gerookte vis, 
vis in bokaal en vissalades in trek. 

Met al deze producten samen verbruikt de Belg 
ongeveer , kg per jaar wat neerkomt op zo’n 
 g per week.  Niet veel dus rekening houdend 
met het feit dat hier een aanzienlijk aandeel 
mosselen bij zit…

(Met dank aan de VLAM voor de cijfergegevens)





FAO-portaalsite over voedselveiligheid

Korte berichten

Het Voedselagentschap is aanwezig op de 
Landbouwbeurs van Libramont ( tot  juli)

De landbouw-, bosbouw- en 
agrovoedingsbeurs van Libramont 
is een reusachtige tentoonstelling 
in openlucht, dat het landelijke 
leven in zijn verschillende facet-
ten belicht (machines, veeteelt, 
bosbouw, agrovoeding, tuinbouw, 
refl ectie, onderzoek, onderwijs, 
cultuur, …). Met  exposanten, 
meer dan . m² machines en 
producten, meer dan . dieren 
en meer dan . bezoekers in 
 is de “Foire de Libramont” een 
van de grootste openluchtevene-
menten in Europa. De beurs opent 
dit jaar zijn deuren van  tot  
juli. De beurs richt zich niet enkel 
tot de landbouwwereld maar ook 
tot het “groot publiek” (dat vorig 
jaar meer dan   uitmaakte van 
het bezoekersaantal).

We bevinden ons dit jaar in de 
centrale hall Walexpo, je zal 
er zeker passeren… Voor de 

consument is het thema “Veilig voedsel, ook u werkt 
eraan mee”, dat aansluit bij de publiekscampagne die 
het Voedselagentschap deze zomer voert. Voor de 
beroepssectoren richten we ons op de gevolgen van 
de uitbreiding van de Europese Unie. 

Medewerkers van het Agentschap zullen beschikbaar 
zijn om antwoord te geven op uw vragen, of deze nu 
technisch of meer algemeen zijn. Tijdens het week-
end zal ook het Meldpunt van het Agentschap waar u 
terecht kan met klachten en vragen aanwezig zijn.

De Foire de Libramont is verder vooral een feestelijk 
evenement met tal van demonstraties, wedstrijden 
met dieren en veel meer. Beslist een bezoek waard!

Info: www.foiredelibramont.com

De Organisatie voor Voedsel en 
Landbouw van de Verenigde 
Naties (FAO) heeft een internatio-
nale  portaalsite gelanceerd waar 
een massa aan informatie over 
de veiligheid en de kwaliteit van 
voedsel voorhanden is. Via een 
zoekmotor kunnen allerhande 
normen en reglementeringen in 
verband met voedselveiligheid  
worden opgevraagd, en meer.

De site bevat momenteel reeds 
meer dan . artikels en wordt 
up-to-date gehouden door de 
nationale bevoegde diensten, 
de wetgevende organismen 
en internationale instellingen, 
waaronder de Commissie van 

de Codex Alimentarius, de 
Internationale Conventie 
voor Plantenbescherming, 
het Internationaal Bureau 
voor Epizoötieën (OIE), de 
Wereldgezondheidsraad (WHO) 
en de FAO zelf.

Deze portaalsite wil één van de 
meest complete documentatie-
bonnen ter wereld worden op het 
gebied van normen, reglemente-
ringen en andere offi  ciële gege-
vens inzake voedselveiligheid en 
de gezondheid van plant en dier. 
Ze werd gefi nancierd door de FAO, 
de Verenigde Staten, Nederland en 
Noorwegen.

Info: http://www.ipfsaph.org

Een sfeerbeeld van 
de editie van …
Dit jaar staan we in de 
centrale hall Walexpo.





Weet wat je eet

Eten in de buitenlucht

Op verplaatsing

Trek je een dagje de natuur in en neem je een picknick 
mee? Fijn, maar zorg ervoor dat je picknick koel blijft ! 
Haal het voedsel slechts vlak voor je vertrek uit de 
koelkast en stop het in een koelbox (de gerechten op 
de bodem en de koelementen er bovenop). Probeer 
de koelbox zoveel mogelijk gesloten te houden. 

Hou voedsel zoveel mogelijk afgedekt, om het te 
beschermen tegen insecten en ander ongedierte (die 
ook bacteriën kunnen overbrengen). Laat dus geen 
potje mayonaise of vleessla langer dan nodig open 
staan…

Tenslotte : probeer ook bij een picknick zo mogelijk 
je handen te wassen voor het eten. Met aseptische 
doekjes gaat dit ook…

‘t Is weer zomer ! Onder een stralend zonnetje halen we tuinmeubelen en 
barbecuestel boven en we nestelen ons in onze tuin of op het terras. Niets 
gezelliger dan buiten eten ! Maar toch even opletten. Warm weer is immers 
ook voor ziektekiemen ideaal. Bacteriën zoals E. coli, salmonella en cam-
pylobacter vinden hoge temperaturen ideaal om te groeien en kunnen een 
serieuze voedselvergiftiging veroorzaken. Geef ze geen kans !

Op de barbecue bij de bar-
becue komt de grootse kans op 
een voedselvergiftiging van rauw, 
ongebakken vlees. Bak kip, ham-
burgers, worstjes en vleesspiesjes 
altijd grondig door : ze moeten ook 
van binnen heet zijn. Vlees is pas 
gaar als het nergens nog een roze 
kleur vertoont en als het sap dat 
eruit komt als je erin prikt helder 
is (niet roze of rood). Om er zeker 
van te zijn dat je barbecuegerech-
ten goed gebakken zijn, volg je 
deze tips:

•  Wacht met bakken tot de 
houtskool roodgloeiend is, met 
grijs poeder bedekt. Dan is de 
barbecue op zijn heetst.

•  Draai het voedsel regelmatig 
om, en verleg het geregeld om 
het gelijkmatig te bakken.

•  Laat bevroren voedsel eerst 
goed ontdooien voor je het op 
de barbecue legt.

•  Kijk na of het vlees ook van-
binnen goed heet is (snij het 
door). Het is niet omdat het er 
vanbuiten gaar uitziet dat het 
ook vanbinnen al klaar is.

Veel volk op bezoek ?  Je zou dan 
kunnen overwegen het vlees al op 
voorhand te bakken (in de keuken) 
en het op de barbecue te leggen 
voor de “fi nishing touch”. Zorg 
ervoor dat het goed heet is voor je 
het opdient !

Dezelfde tips gelden uiteraard ook 
als je vis of schaaldieren op de 
barbecue legt…

Kruisbesmetting Rauw vlees 
en kip bevatten altijd een zekere 
hoeveelheid bacteriën. Als rauw 
vlees of kip in aanraking komen 
met gerechten die klaar zijn om op 
te dienen, kunnen deze bacteriën 
hierop overgaan. Hou daarom 
rauw vlees altijd gescheiden van 
klaargemaakte gerechten. Maar 
bacteriën kunnen ook overge-
dragen worden via je handen, de 
snijplank, schaaltjes en messen of 
barbecuetangen.

•  Was dus altijd je handen nadat 
je rauw vlees hebt aangeraakt.

•  Gebruik aparte schalen voor 
rauw en gebakken vlees.

•  Zorg dat rauw vlees ook niet 
in aanraking komt met andere 
gerechten klaar om op te 
dienen zoals slaatjes, brood, …

•  Voeg geen saus of marinade bij 
gebakken vlees als je deze al 
gebruikt hebt voor rauw vlees.

•  Leg nooit gebakken vlees op 
een schaal of oppervlak waarop 
eerst rauw vlees heeft gelegen.

•  Leg geen rauw vlees of rauwe 
kip vlak naast gebakken of 

bijna gebakken vlees op de 
barbecue. Leg het er een eindje 
vandaan.

Warm blijft warm, koud 
blijft koud Omdat bacteriën bij 
warm zomerweer erg snel kunnen 
groeien, is het heel belangrijk 
om warme gerechten warm en 
koude gerechten koel te houden 
voor ze worden gegeten. Probeer 
koude gerechten zoals slaatjes zo 
kort mogelijk buiten de koelkast 
te houden, haal ze dus maar op 
het laatst boven om op het buff et 
te zetten. Vooral gerechten waar 
room in verwerkt is of rauwe 
eieren (mayonaise!) of desserts 
moeten beslist koel blijven.

Dit geldt ook voor de rauwe 
“ingrediënten” van je barbecue 
(vlees, kip, vis, …) : haal ze slechts 
uit de koelkast vlak voor je ze op 
de barbecue legt, laat ze geen 
uren op kamertemperatuur staan.





Meldpuntvraag
van de maand

Zijn gedeukte blikken 
nog goed te gebruiken?

Fabrikanten van conservenblikken 
en de fabrikanten van de blikvoeding hebben 

op dit moment reeds  jaar ervaring met hun 
product.  Men kan dus gerust stellen dat 

blikvoeding op dit moment, indien alle 
hygiënische en technische voorwaarden 

vervuld zijn, een veilig product is.

De blikproducenten hebben in de jaren dat ze 
hun ervaring opgebouwd hebben verschillende 
problemen moeten aanpakken zoals het feit dat 
diverse producten het rechtstreeks contact met 
de bliklegering (en de lasnaad) niet kunnen ver-
dragen en bvb. een slechte smaak ontwikkelen. 

Om dit tegen te gaan is er de oplossing bedacht 
om een soort vernislaag aan te brengen aan de 
binnenkant van het blik (deze vernis moet uiter-

aard ook beantwoorden aan de vereisten van 
stoff en die in contact komen met voeding).

Blikken die gedeukt zijn, evenwel, 
kunnen  problemen hebben :

. Er kan een microlek ontstaan zijn 
waardoor de buitenwereld in contact komt 

met de inhoud, zo kan de inhoud van het blik 
beginnen bederven.

. De vernislaag kan mogelijk 
gekraakt zijn waardoor de inhoud van het blik 

toch nog in contact komt met de legering en 
eventueel de lasnaad.

Gedeukte blikken kunnen dus best niet gebruikt 
worden als je niet weet wanneer deze gedeukt 

zijn.  Liefst dus geen gedeukte blikken aankopen, 
ook niet als ze in promotie staan. Het is natuurlijk 

altijd mogelijk dat je het blik zelf deukt door 
het te laten vallen.  Op dat moment weet je dus 

wanneer het ongelukje gebeurt is. Dan is de 
boodschap dat je een dergelijk blik best zo snel 

mogelijk verbruikt.

Aandachtige consumenten hebben reeds 
opgemerkt dat sommige producten ingeblikt  
zijn in blikken zonder deze vernislaag, dat kan 

zo zijn voor asperges en ook voor mandarijnen 
en ananas in blik.  In dat geval wordt net die 

wisselwerking tussen het metaal en het product 
opgezocht om een nieuw product met een 

andere smaak te creëren. Er zijn mensen die een 
grondige hekel hebben aan verse asperges maar 

asperges in blik dan weer het absolute einde in 
fi jnproeverij vinden.  Uiteraard is hier wel dege-

lijk nagekeken of het eindproduct veilig is. 

Nieuwe publicaties

Herdruk “Goede landbouwpraktijken 
op het vlak van voedselveiligheid”

De brochure “Goede landbouw-
praktijken op het vlak van voed-
selveiligheid” die op Agribex  
werd voorgesteld:, was reeds aan 
herziening toe! De reglementering 
evolueert immers en enkele aan-
vullingen drongen zich op.. Vooral 
het gedeelte over de plantaardige 
productie werd grondig herwerkt. 
Ook werd er wat aan de lay-out 
gesleuteld om de brochure nog 
leesbaarder en gebruiksvriendelij-
ker te maken.

Deze brochure is bedoeld als 
leidraad voor de landbouwer en 
zet zijn belangrijkste verplichtin-
gen met het oog op de veiligheid 
van de voedselketen op een rijtje. 
Ze zal verschijnen vanaf ongeveer 
de derde week van juli en zal 
onder meer ter beschikking liggen 
op onze stand op de Foire de 
Libramont.

In de mate van de noodzaak voor-
zien we vanaf nu ongeveer jaarlijks 
een herziening uit te brengen.

“Goede landbouwpraktijken op het vlak van 
voedselveiligheid”,  blz.,  kleuren. Gratis te 
verkrijgen bij het Voedselagentschap (adres zie 
colofon). Een PDF versie is beschikbaar voor 
download op onze website www.favv.be

Naar zonniger oorden…

Kijk uit voor “Turista” !

Diarree is het ongemak waar 
reizigers het vaakst mee te maken 
krijgen. Een op de drie toeristen 
heeft er tijdens zijn vakantie wel 
eens last van. Dat blijkt uit gege-
vens van het communicatiebureau 
Hill&Knowlton.

Wie op reis gaat, wordt bloot-
gesteld aan onbekende micro-
ben. Ze zetten zich vast op de 
darmwand en scheiden giftige 
stoff en af. Daardoor ontstaat een 
overvloedige vloeibare stoelgang. 
Vakantiegangers nemen best 
enkele voorzorgsmaatregelen. 
Zo is het aangeraden altijd fl es-
senwater te drinken en toe te 
kijken hoe de fl es wordt geopend. 

Kraantjeswater of ijsblokjes zijn uit 
den boze. Verder kunnen toeristen 
best enkel gekookte groenten, 
geschild fruit, goed gebakken 
vlees en vis en gekookte of gepas-
teuriseerde melkproducten nut-
tigen. Wie toch ziek wordt, hoeft 
niet te panikeren. De darmwand 
herstelt zich meestal vanzelf na 
drie tot vijf dagen. Ook is er medi-
catie voorhanden die toeristen 
snel van de lastige kwaal verlost. 
De ergere vorm van diarree, die 
gepaard gaat met hoge koorts en 
bloedverlies komt zelden voor. In 
dat geval is het nodig een arts te 
raadplegen.

(Bron : Belga)





Recept

Salade Niçoise

De zomer! Het ideale seizoen voor koude schotels… Niet alleen zijn verse groenten volop voor-
handen, de frisse smaak van een vers slaatje past ook uitstekend bij warm zomerweer. Eén van 
de bekendste slaatjes is de Salade Niçoise uit Zuid-Frankrijk. Zoals mat alle populaire gerechten 
bestaan er verschillende varianten van: met of zonder tonijn, met aardappelen, en zelfs zonder 
sla. We kozen er hier eentje voor jullie uit.

Voor  personen  kg kleine trostomaatjes,  komkommer,  kleine 
witte uitjes,  groene paprika,  artisjokbodems,  eieren,  teentje look, 
 potje ansjovisfi lets,  g zwarte olijven, zout, peper, olijfolie, enkele 
blaadjes basilicum

Bereiding Kook de eieren hard, pel ze en laat ze afkoe-
len. Spoel de groenten grondig door en laat ze uitlek-
ken. Snij de tomaten in  partjes, leg ze in een 
slakom en bestrooi ze met zout naar smaak. 
Snij de paprika in fi jne reepjes, verwijder de 
zaadjes. Schil de uitjes en de look. Snij de 
uitjes in fi jne ringetjes. Schil de kom-
kommer en snij in heel fi jne rondjes. 
Snij de artisjokbodems in vier.

Bestrijk de wand van een grote 
slakom met de look. Snij de 
eieren in vier en versnipper 
de basilicum. Doe de toma-
ten, de paprikareepjes, 
de komkommerrondjes, 
de artisjokbodems, de 
ajuinringetjes en de 
basilicum in de slakom, 
voeg peper toe, over-
giet met een scheutje 
olijfolie en roer alles 
heel zachtjes om.

Versier met de olijven, 
de partjes ei en de 
ansjovisfi lets. Zet de 
salade minstens  
minuten in de koelkast.

Serveren Haal de 
slalade pas vlak voor het 
opdienen uit de koelkast 
(zie ook het artikel “Eten in 
de buitenlucht” elders in dit 
nummer).

Serveer als voorgerecht, met een 
droge witte wijn.


