Eiwitarme dieetproducten voor in het sterk
eiwitbeperkte dieet



Fabrikanten, importeurs en leveranciers
Eiwitarme dieetproducten

Fabrikanten, importeurs en leveranciers
Er zijn verschillende adressen waar u eiwitarme dieetproducten kunt bestellen, zowel in
Nederland als in het buitenland (met name Duitsland en Amerika). Meestal zijn eiwitarme
dieetproducten niet verkrijgbaar in een gewone supermarkt of in zogenaamde dieetzaken,
reformzaken of gezondheidswinkels.
Wij adviseren u contact op te nemen met onderstaande bedrijven en informatie op te
vragen over hun assortiment van eiwitarme dieetproducten, de samenstelling van de
producten (de hoeveelheid eiwit per 100 gram product), de prijzen en de leveringsvoorwaarden.
Sommige firma's zijn bereid een proefpakket te zenden.
Als u twijfelt of een product in het dieet gebruikt kan worden, overleg dan met uw
behandelend diëtist.
Als u glutenvrij meel, glutenvrij brood of glutenvrije koekjes koopt, let dan goed op of deze
eiwitarm zijn!

Eiwitarme dieetproducten
Vanwege de wijzigingen in assortiment en samenstelling kunnen wij hieronder slechts een
beperkt aantal eiwitarme dieetproducten noemen.

Eiwitbeperkte dieetproducten verkrijgbaar in Nederland


Dieetook – dieetook.nl
Telefoon: 0597 - 331 204



Mediq Tefa - mediqtefa.nl
Telefoon: 030 - 282 15 34



Sorgente - Sorgente.nl
Telefoon: 030 - 634 62 68



Eurocept homecare - eurocept-homecare.nl
Telefoon: 030 - 280 42 71

PKU Vereniging en MODAZ - pkuvereniging.nl
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Allergento - allergento.nl
Telefoon: 0488 - 421 924



Le Poole - glutenvrij-lepoole.nl
Telefoon: 0571 - 271 702



Market Endeaver BV - Gluten-Vrij.nl



Vegan webshops, zoals veganmission.nl en vmarktutrecht.nl hebben een ruim
assortiment vegan ‘kaas’ varianten met weinig eiwit. (let op: de hoeveelheid eiwit
verschilt per merk!)

Eiwitbeperkte dieetproducten verkrijgbaar in het buitenland




Duitsland
- Metax - metax.org
-

Spezial-Diät-Bäckerei Poensgen – poensgen-brot.de

-

Diät-Versand-Konditorei Huber - .pku-versand-huber.de

Verenigde Staten en UK:
– Ener-G Foods- ener-g.com
Eiwitarme cheddar en mozzarellakaas naast diverse andere eiwitarme producten.
Producten worden geleverd via een leverancier in de UK. Zie de website van
Ener-g.
– Cambrooke foods - cambrookefoods.com
Eiwitarme burgers en andere eiwitarme producten.
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