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BEZOEK AAN ROSIES 
 
Op 7 december 2017 waren wij te gast bij Rosies in Heeswijk-Dinther, waar 
we door de enthousiaste eigenaresse Simone Schellekens werden rondgeleid in 
de fabriek. 
 
Simone werkte bij De Halm, een van de oprichters van de productie van 
biologische granen, graanvlokken en muesli ‘s in Nederland. Op beurzen en 
uit eigen ervaring merkte ze dat er veel vraag was naar glutenvrije producten. 
Dit kon bij de Halm niet gerealiseerd worden en uiteindelijk heeft Simone dan 
ook samen met Rob, eigenaar van De Halm, in 2006 Rosies opgericht. 
Rosies staat voor Rob “Ro” en Simone “Si”. 
 
Rosies was de eerste fabrikant die glutenvrije haver uit Nederland ging 
verwerken in zijn producten. Behalve in Nederland is er ook vanuit Engeland 
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altijd veel interesse voor deze producten geweest, omdat de Engelsen veel 
porridge gewend zijn te eten.  
De producten die worden gemaakt zijn vrij van gluten, tarwe en koemelk. 
Aangezien veel muesli ‘s noten bevatten, kunnen alle producten, uitgezonderd 
de “shake-awake”, sporen van noten en soja bevatten. 
 
Rosies maakt smakelijke glutenvrije producten en staat open voor 
vernieuwingen.  
Simone vertelt dat er ook aandacht is voor het verminderen van de 
hoeveelheid suiker, maar dat in bepaalde producten zoals de crunchy de suiker 
een essentieel ingrediënt is, omdat dit ‘klusters’ vormt.  
 

 
 

JODIUM EN HET GLUTENVRIJ DIEET 
 
Een belangrijke bron van jodium valt weg in de voeding als er glutenvrij brood 
zonder jodiumhoudend zout wordt gebruikt. Dit geldt voor de meeste kant en klare 
glutenvrije broodsoorten zoals Genius, Dr Schär, Fria, Le Poole. 

GLUTENVRIJE BROODSOORTEN MET JODIUM 
Glutenvrije broodsoorten die wel jodium (I) bevatten zijn o.a:  

• YAM 
Bevat 500 mg bakkerszout per snee brood; 1 snee = 46 g 1 snee +/- 25 mcg 
jodium ofwel 52 mcg/100 g brood 

• Mams Mikske: meergranen, wit, teff, haverbrood, bruinbrood, 
pistolet/stokbrood. 
Bevat 500 mg bakkerszout per snee brood: 25 mcg I/ 100 g 

• Glutenvrij brood van Bakker Leo 
Bevat 1000 mg bakkerszout per 100 g brood: 50 mcg I/ 100g 

• Le Poole: bruin, meerzaden en witbrood 
Bevat 200 mg bakkerszout per 100 g brood: 10 mcg I/ 100 g  

• Happy Bakers 
Bevat 900 mg bakkerszout per 100 g brood: 45 mcg I/ 100 g  

• Gebaksjuwelier in Culemborg. 
Onbekend hoeveel bakkerszout wordt gebruikt 
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Het is dus afhankelijk van de hoeveelheid en het merk brood hoeveel jodium iemand 
binnenkrijgt. Uitgaande van een aanbevolen hoeveelheid jodium van 150 mcg per dag 
zijn 6 sneetjes Yam brood nodig. Van het brood van Le Poole moet 1500 gram 
worden gegeten! 
  

ZOUT 
NB. Bij berekening is uitgegaan van 50 mg I/ 1 kg bakkerszout. Bakkerszout 
(broodzout) bevat 50-65 mg jodium per kg**. 
[1 mcg = 0,001 mg. **50-65 mg/1000 g = 5-6,5/ 100g = 5000-6500 mcg/100g] 
Andere, gangbare bronnen van jodium zijn (per 100g; NEVO-tabel RIVM): 
Zeevis, eieren (35 mcg = 18 mcg per ei); melk (halfvol,15 mcg), yoghurt (15 mcg); 
gejodeerd keuken- en tafelzout en gejodeerd dieetzout met een laag natriumgehalte 
(2100 mcg); bakkerszout (5000 tot 6500 mcg). 
Sommige vleeswaren kunnen nitrietpekelzout bevatten. Vleeswarenproducenten zijn 
echter niet verplicht om gejodeerd nitrietpekelzout te gebruiken. 

150 MCG JODIUM ZIT IN: 
• 100-150 gram witvis: kabeljauw (196 mcg/100 g), koolvis (111 mcg/ 100 g), 

schelvis (82 mcg/ 100 g), rode mul 
• 300 gram vette zeevis: zoute haring (29 mcg/100 g), makreel (55 mcg/100 g), 

tonijn uit blik (12 mcg/ 100 g), zalm (24 mcg/ 100 g) 
• 300 gram garnalen (55 mcg/100 g); 
• 125 gram mosselen gekookt (125 mcg/ 100 g) 
• 6 gram gejodeerd zout (JOZO) = 2 theelepels. 
• 2,4 gram bakkerszout, gerekend van 65 mg jodium per kilo zout. 

[Ter vergelijk: 400 g platvis, 5 eieren; 1 kg kaas; 1 liter halfvolle melk, 5 kg 
runderlappen]. Bron NEVO tabel. 

 

PRAKTISCHE ADVIEZEN 
• Neem 4-6 snee glutenvrij brood per dag, gebakken met bakkerszout 

(afhankelijk hoeveel bakkerszout wordt gebruikt). 
OF: 

• Eet 2-3 keer per week zeevis of schaal- of schelpdieren. In witvis zit meer 
jodium dan in vette vis of platvis. 

• Eet 2-3 eieren per week 
Drink dagelijks zuivel. 2-3 glazen (à 150ml) zuivel levert ca 50-75 mcg 
jodium 

• Als u zout gebruikt, gebruik dan gejodeerd zout (JOZO met jodium!) of 
bakkerszout (afhankelijk van hoeveel brood per dag, met of zonder 
bakkerszout gebakken). Voor volwassenen geldt het advies maximaal 6 gram 
zout per dag te gebruiken. 

• Gebruik bakkerszout in alle brood- en gebak(soorten) (kant en klaar of zelf 
gebakken). Eventueel toevoegen aan broodvervangers als 
pannenkoek/flensjes/maaltijdsalade/ maaltijdsoepen). NB. Houdt als richtlijn 
aan 5-6 snee per dag  

• Naast kant en klaar glutenvrij brood met bakkerszout is zelf bakken van 
glutenvrije brood(vervangers) met bij voorkeur bakkerszout (gekocht in 
gesloten verpakking in verband met risico op kruisbesmetting) of gejodeerd 
zout aan te raden. 

NB 1. 
Let op met gebruik van zeewier: jodiumwaarden verschillen per zeewiersoort enorm. 
Over het algemeen bevatten bruinwieren het meeste jodium, bijv. kombu soorten: per 
100 g (gedroogd product!) namelijk 228 mcg – 433 mcg jodium. Maak er spaarzaam 
gebruik van. 

Wij 
wensen 
iedereen 

fijne 
feestdagen 

en een 
gelukkig 
2018 toe! 

BAKMIXEN 
MET/ZONDER 
JODIUM:  
Zie Kenniscentrum diëtisten 
op de site van de NCV voor 
een "Overzicht 
Voedingswaarde brood, 
crackers, pasta én 
bakmixen".   
https://www.glutenvrij.nl/ke
nniscentrum_dietistennetwer
k/praktische_informatie 
(A.u.b. deze link overtypen, 
de link in deze nieuwsbrief is 
niet actief omdat het een 
PDF betreft). 
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Het jodiumgehalte neemt snel af bij blootstelling aan (vochtige) lucht of aan water. 
Met koken of stomen daalt het jodiumgehalte. 

NB 2. 
Suppletie met kelptabletten wordt afgeraden door onder meer het Voedingscentrum: 
de hoeveelheid jodium kan in deze tabletten ook veel te hoog zijn.  
NB. Kelp-150 van Orthica bevat (gegarandeerd) 150 mcg jodium per tablet. 

WANNEER ZIJN PREPARATEN AANBEVOLEN? 
Suppletie is van belang indien onvoldoende jodium vanuit de dagelijks voeding wordt 
ingenomen. Houdt dan ADH van zo’n 50-100% aan. 
Bij gebruik van voedingssupplementen met een hogere dosering jodium kunnen 
klachten geven zoals hartkloppingen, verhoogde hartslag en benauwdheid. 
Een voorbeeld van een supplement is Biotics Jodium vloeibaar. Deze bevat 75 mcg 
jodium per druppel. 
Let op wanneer ook multivitaminen worden gebruikt waar jodium in zit. 
Laat regelmatig de schildklierwaarden via het bloed bepalen. 

DE DAGELIJKSE AANBEVELING JODIUM  
Kinderen 6-11 maanden      50 mcg 
Kinderen 1-2 jaar      70 mcg 
Kinderen 2-5 jaar      90 mcg 
Kinderen 6-9 jaar      120 mcg 
Zwangeren                  175 mcg 
Lacterenden     200 mcg 
Volwassenen              150 mcg 

 
De aanvaardbare bovengrens voor een veilige inneming van jodium per dag is (door 
de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA 2006) vastgesteld):  

Kinderen van 1-3 jaar       200 mcg 
Kinderen van 4-6 jaar   250 mcg 
Kinderen van 7-10 jaar     300 mcg 
Kinderen van 11-14 jaar   450 mcg 
Kinderen van 15-17 jaar   500 mcg 
Volwassenen             600 mcg 

BRONNEN 

1) Dagelijkse Aanbevolen hoeveelheden Voedingscentrum- Website  
2) De Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA 2006) 

 

DE GLUTENBELASTING IS GEUPDATET  
Op de website staat bij “Nieuws” de laatste update van de glutenbelasting. 
 

GLUTENVRIJE BROOD- EN MEELSOORTEN 
Op de site van de NCV staat informatie over de glutenvrije brood- en meelsoorten. 

 
 

 

 

 

 

FEIT OF FABEL? 

GEWONE HAVER 
IS GESCHIKT 
VOOR MENSEN 
MET COELIAKIE 
 

FABEL 
Haver is een van nature 
glutenvrij graan. Echter 
tijdens productie, 
oogsten, opslag en 
verpakken kan de haver 
onbedoeld met gluten 
besmet zijn. Haver met 
op het etiket de claim 
'glutenvrij' eventueel 
aangevuld met een 
'glutenvrij' logo mag wel 
gebruikt worden. Deze 
producten mogen niet 
meer dan 20 mg gluten 
per kg product (20 ppm) 
bevatten. 

 


