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Het grootste vooroordeel over gluten en allergenen? “ondernemers denken vaak dat mensen 

zo’n allergie verzinnen”, merkt Frank Groenen, eigenaar van VA Foods, op. “ook hoor ik cafetaria

houders vaak zeggen dat niemand naar allergenenvrije producten vraagt. Ja, dat is hetzelfde als 

een garage die Ferrari’s verkoopt, maar alleen Lada’s voor de deur heeft!” 

blijft er nog wel wat over?

Diabetici, veganisten, moslims, mensen met lactoseallergie of glutenprobleem – het is voor een 

fastfoodondernemer ook bijna niet bij te houden. VA Foods maakt het sinds twee jaar gelukkig 

makkelijker dankzij smakelijke snacks waar alle mogelijke ‘probleemgrondstoffen’ uit zijn. Aller

eerst de bekende gluten, melk, pinda’s, noten en peulvruchten. Daarnaast ingrediënten als sesam, 

ei (veganisten!), soja en mosterd. Met deze snacks zitten mensen zelfs goed die geen lupine, 

selderij, vis en schaal of weekdieren verdragen. Hoe het idee ontstond? “Mijn moeder verdraagt 

geen gluten en melk. we waren eens uit eten en men nam wel een half uur met haar door wat ze 

allemaal wel en niet mocht hebben. ik dacht toen: wat zou het mooi zijn als iedereen weer samen 

kan eten. Eten verbindt immers.” 

geheim van de smid

Het grootste probleem om de snacks te maken? Dat zat in het weglaten van het bindmiddel gela

tine. Hoe Frank dat oploste? “Dat is het geheim van de smid. Het kostte ons twee jaar testen en 

meer dan honderd keer kroketten proeven. nu klopt alles en zijn we de enige in nederland met 

deze snacks, met allergenencertificaten én met garanties op smaak, kwaliteit en ingrediënten.” 

De vraag naar allergenenvrije snacks groeit. Dan kunt u als fastfoodondernemer drie 

dingen doen: dit negeren, zelf snacks zonder allergenen maken óf een partij zoeken die 

dat voor u doet. Eén ding is zeker: áls u ze aanbiedt, levert dat meer op dan u denkt.

allergenenvrije 
    snacks 
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yés, elke dag kroket!

in de recepten van VA Foods ontbreken ook kleurmiddelen als sulfiet en smaakversterkers als 

 glutamaat. “Al die kunstmatige ingrediënten laten we weg om de producten op een natuurlijke 

 manier te maken. Suiker eruit, boekweit en lavas erin.” Lavas, beter bekend als de maggiplant, 

zorgt daarbij voor de zoutsmaak, zodat de feitelijke zoutwaarde omlaag kan. En met boekweit in 

ragoutproducten als bitterballen en kroketten vervangt hij de gebruikelijke tarwezetmeel. “Boek

weit is geen graan maar een grassoort. Daarom krijg je hier geen glutenprobleem of andere 

 allergische reacties door. ook zitten in boekweit vitamines en mineralen die mensen tegen

woordig te weinig binnenkrijgen. zo bieden we dus een aanvulling op hun dagelijkse voeding.”  

Bij komend detail: boekweitmeel helpt ook de bloedsuikerspiegel verlagen en de bloedvaten 

 versterken. “Elke dag kroket eten is nu dus gezond!”

kroket à la klazien uut zalk

zo veel stoffen eruit, zo veel gezonds erin – zit er dan nog wel kraak en smaak aan? “Hiervoor 

gebruiken we veel kruiden, zoals ui en knoflook. in vergelijking met een gewone kroket wel de 

helft tot een derde méér. Die kruiden voorkomen bovendien allerlei gezondheidsproblemen en 

hebben een goed effect op ons immuunsysteem.” Veruit het populairst in het assortiment zijn de 

rundvleeskroket (ook als rundvleesbitterbal in de verkoop) en de frikandel. En bij veganisten de 

groentekroket. “Cafetaria’s die een groentekroket verkopen, vervangen hem nu vaak door die van 

ons, omdat deze gezonder is en vooral als lekkerder ervaren wordt. Met diezelfde kroket bedienen 

ze nu dus iederéén!” op de vegalijst prijken verder een lekkere groentebitterbal en bamischijf. En 

in de maak zijn een kipnugget en kaassoufflé.

Voor doehetzelvers 

zelf producten en gerechten maken krijgt dankzij de fabrikant ook een kans vanwege de aller

genenvrije ingrediënten als paneermeel en gebakken uitjes met palmolie en boekweitmeel. Verder 

biedt Frank in die lijn champignonragout, rundvleesragout, bladerdeeg en pasteibakjes. “Gebruik 

de ragout bijvoorbeeld in een pasteitje of zet hem in als basis voor je eigen soep: voeg hiervoor 

de helft van de ragout aan water toe. Serveer hem met onze glutenvrije baguettes of maak daar 

een broodje kroket mee.” 

Mooi ALS iEDEREEn wEER 
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ziek van snacks

Cafetariahouders die overstappen op de snacks raadt hij aan hiervoor een aparte frituurpan te 

kopen, los van de bakwand. “Dat is het veiligst en kost je slechts 140 euro, een investering van 

niks!” om cafetaria’s goed voor te bereiden geeft Frank graag ter plekke persoonlijk bereidings

advies op maat. in combinatie met goede voorlichting tipt hij verder: “Maak één persoon per dag 

verantwoordelijk voor frituren van deze snacks.”  

koud kunstje voor warme snack

Fastfoodondernemers die de gezonde snacks willen inzetten, helpt hij ook met de promotie. zo 

biedt Frank posters, flyers vol allergeneninformatie en op maat gemaakte narrowcastingreclame 

voor de tvschermen boven de frituur. Verder verwijst VA Foods via zijn website naar de cafeta

ria’s in nederland waar men glutenvrij bakt. zo weet de consument makkelijker de weg te vinden. 

Het bedrijf levert zelfs standaard een persbericht over de verkoop van de snack. De ondernemer 

hoeft dit alleen nog maar naar de krant te sturen. Verschillende cafetaria’s haalden hierdoor al 

de dagbladen. 

‘ommetje’ als winst

“zelfs grote fastfoodketens zijn al bezig met een glutenvrije hamburger. nu is dus het moment 

om te kiezen”, besluit Frank. “over een paar jaar kom je er moeilijk tussen. Per product is de prijs 

ook slechts een paar cent hoger. Je winst is dat mensen er gerust 45 minuten voor omrijden. Je 

buurman biedt het immers nog niet. Verder kweek je er goodwill mee bij mensen die alles mogen 

eten. ook dát levert klanten op.” De vraag is dus: wanneer begint ú?  

MEnSEn RiJDEn ER GERUST 
                      45 minuten VooR oM

> Infodag Frituren zonder allergenen 

VA Foods organiseert binnenkort een voorlichtingsdag speciaal voor 

 relaties van Horesca. Hier krijgt u meer uitleg over de kansen, de 

 voorwaarden en de risico’s van allergenenvrij frituren. Belangstelling?  

Meld u aan via uw Horesca horecaadviseur.
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