Lactose in melkproducten

Lactose in kaas

Product

(in gram per 100 gram)

Lactosegehalte Te vervangen
door dit lactosevrije product:

KaasLactosegehalte (in gram per 100 gram)

Boter

1

Harde Nederlandse kaas*

Alpro Lekker Gezond Smeren,
Alpro Lekkere & Gezonde Keuken
®

0

®

Karnemelk

3,5

Alpro Drink Original Fresh of
andere Alpro drinks
®

Melk

4,4-4,9

Gruyère

1,4

®

Alpro Drink Original Fresh of
andere Alpro drinks
®

Emmentaler

0

Parmezaanse kaas

0

®

Chocolademelk 4,1-4,3

Alpro Drink Choco

Yoghurt

1,7-4,4

Alpro plantaardige variaties
op yoghurt

Vla

2,1-4,3

Room

2,6

Mozzarella

4,9

®

Harde geitenkaas

0

Verse, zachte geitenkaas

1

Alpro Desserts en Alpro vla’s

Brie (50+), Camembert

0

Alpro (Light) Cuisine

Brie (60+)

1

®

®

Hüttenkäse

2,3

*Gouda, Maaslander, Edammer,…
Het lactosegehalte in kaas varieert. Veel harde kaassoorten zijn lactosevrij.

 Alle producten van Alpro zijn van nature lactosevrij. De drinks, desserts en plantaardige
variaties op yoghurt bevatten bovendien calcium, vitamine D, B2 en B12*.

**Bron: Ecofys

®

Bron: NEVO juli 2011

®

 Alpro is er voor iedereen: in een gezin waar iemand lactose-intolerantie heeft, hoeft niemand
apart boodschappen te doen, te koken of te eten. Het hele gezin kan ervan meegenieten.
Kijk op www.alpro.com/nl voor het assortiment, tips en recepten.
 Onze sojabonen zijn afkomstig van landbouw die geen gebruik maakt van genetisch
gemodificeerde organismen.
 De producten van Alpro zijn ook nog eens goed voor onze planeet. Voor het maken van onze
sojadrinks is er • 3 x minder land nodig dan voor het produceren van koemelk
• 2,5 x minder water nodig dan voor het produceren van koemelk
• 5 x minder CO2-uitstoot dan voor het produceren van koemelk**

Join us on Facebook
*behalve Alpro Drink Bio (bevat geen calcium en geen vitamines) en behalve Alpro plantaardige variatie
op yoghurt naturel en Mild & Creamy naturel (bevatten geen vitamine B2)
®

®

Oktober 2012.

Voor vragen en meer informatie:
Alpro Consumentenservice, Antwoordnummer 1064, 1180 VD Amstelveen
of kijk op www.alpro.com/nl of bel tijdens kantooruren naar 0800-0227187

lactose-intolerantie

Eet gezond
en voel je fit

Wat is lactose-intolerantie?
Je bent lactose-intolerant wanneer je lichaam geen melksuiker (lactose) kan verteren.
Lactose zit in koemelk en koemelkproducten, zoals yoghurt en kaas. Dan kun je last hebben
van buikpijn, misselijkheid, winderigheid en soms zelfs diarree nadat je melkproducten hebt
gegeten of gedronken.
Heel precies is lactose-intolerantie een tekort aan lactase, een enzym dat lactose in je darmen
omzet in verteerbare stoffen. Naarmate we ouder worden gaat ons lichaam minder lactase
aanmaken en wordt het dus moeilijker om lactose te verteren. Dit kan reeds op jonge leeftijd
optreden, maar neemt meestal toe op volwassen leeftijd.
Je kunt hier direct iets aan doen: melkproducten kun je prima vervangen door sojaproducten,
zoals drinks en plantaardige yoghurtvariaties. Die zijn lekker en gezond. Je krijgt je dagelijkse
portie calcium en vitamine D binnen en ze bevatten van nature geen lactose, waardoor ze licht
verteerbaar zijn. Je voelt je weer fit en fris.
Bij sommige mensen is er nog wel een beetje activiteit van het enzym lactase overgebleven.
Deze mensen hebben geen lactose-intolerantie, maar lactose-overgevoeligheid. Ze kunnen een
kleine hoeveelheid lactose nog verteren, mits ze die goed verdelen over de dag. In zeer zeldzame
gevallen kan een gebrek aan het enzym lactase zijn aangeboren. In dat geval kan men het leven
lang geen lactose gebruiken.

Hoe weet ik of ik lactose-intolerant ben?
Als je na het eten of drinken van producten waar lactose in zit (melk of melkproducten, zoals
chocolademelk of yoghurt, maar bijvoorbeeld ook melkchocolade) vaak kampt met buikpijn,
misselijkheid, winderigheid of diarree, dan is de kans groot dat je lactose-intolerant bent.
Wil je meer zekerheid? Twijfel je of je lactose-intolerant bent? Ga even langs de dokter voor
een sluitende diagnose en vraag raad aan een diëtist(e) voor meer voedingsadvies.

Meer informatie vind je op:
www.alpro.com/nl/lactose
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Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl
zijn belangrijk voor een goede gezondheid

Ik ben lactose-intolerant. Wat nu?
Lactose-intolerantie hoeft helemaal geen probleem te
zijn: alles wat je moet doen is omschakelen naar goede
variaties op melk- en melkproducten. En vermijd zo veel
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binnen. Je voelt je meteen weer licht en energiek! Kijk
in de tabel op de achterkant welke producten je kunt
vervangen door sojaproducten.
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*behalve Alpro Drink Bio (bevat geen calcium en geen vitamines) en behalve Alpro plantaardige
variatie op yoghurt naturel en Mild & Creamy naturel (bevatten geen vitamine B2)
®

®

