
Verdraagt u ook
geen koemelk?

* percentage lactose minder dan 0,1 gram per 100 gram.
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Ontdek het genot van
lactosevrije melk!
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Spreads

Room

Melk

Zure room

Drankjes
Choco  
cappuccino 
poeder

Specialiteiten

Zoetwaren

IJs

Antipasti
crème

Kwark

Boter

Kaas

Desserts

Yoghurt



Wanneer u geen koemelk of koemelk-
producten kunt verdragen dan kan  
dit de oorzaak zijn van een lactose- 
intolerantie!

Lactose (melksuiker) is een natuurlijk bestanddeel van melk.
Om de melksuiker te kunnen verteren wordt in de dunne
darm van het menselijk lichaam het enzym lactase  
geproduceerd. Dit enzym splitst de melksuiker in de  
twee bestanddelen glucose (druivensuiker) en galactose. 

Mensen met lactose-intolerantie hebben een tekort aan dit 
enzym. De lactose bereikt dan ongesplitst de dikke darm 
waar fermentatie door bacteriën plaatsvindt. Dit kan tot 
vervelende lichamelijke klachten leiden, zoals:

• opgezet gevoel

• darmkrampen

• misselijkheid           

• winderigheid

• diarree

• overgeven

Meer informatie treft u aan
op internet: www.minusL.nl

In de regel wordt de lactose  
(  bolletjes) in de dunne darm 
gesplitst. De bestanddelen  
worden in het bloed opgenomen 
en zorgen voor een goede  
stofwisseling.

Bij lactose-intolerantie komt de
ongesplitste lactose terecht in  
de dikke darm. Dit leidt tot  
lichamelijke klachten als  
bijvoorbeeld winderigheid  
(  bolletjes)
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Ook hier kan melksuiker inzitten:

• Zoetigheid zoals melkchocolade, pudding, ijs, koek en 
gebak

• Vleeswaren
• Kant-en-klaar-producten zoals aardappelpuree, 

ketchup, mosterd, allesbinder en muesli
• Medicijnen, in het bijzonder tabletten, etc.

Geen voeding zonder melk,
maar zonder lactose!

Melk en melkproducten zijn de belangrijkste leveranciers van 
calcium in onze voeding. Bij een beperkte inname van melk 
en/of melkproducten of een volledige onthouding hiervan 
ontstaat er een tekort aan calcium. Dit tekort aan calcium kan 
grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld 
een verhoogd risico op osteoporose (botontkalking).

Wie is  
lactoseintolerant?
 

In Nederland hebben circa 2,5 miljoen mensen een lactose- 
intolerantie, dit is bijna 1 op de 7 mensen! Slechts weinig  
mensen weten dat zij lijden aan lactose-intolerantie, ondanks 
het feit dat lactose-intolerantie tegenwoordig eenvoudig is aan 
te tonen. Om de diagnose lactose-intolerantie te kunnen  
bepalen heeft zich van alle methodes in de praktijk de  
H2-ademtest gevestigd. Overleg hierover met uw huisarts.

lactose

dikke darm

dunne darm

ongesplitste 
lactose

dikke darm

winderigheid

MinusL lactosevrije koemelk
en koemelkproducten zijn heel
licht verteerbaar!
 
Met MinusL is het ook voor mensen met een lactose-intolerantie 
mogelijk om van alle belangrijke voedingsstoffen van natuur-
lijke koemelk en van lekkere koemelkproducten te genieten. Bij 
de vervaardiging van MinusL-producten gebeurt de splitsing 
van de lactose door een speciale technologie. Hierdoor ontstaan 
er producten die bij lactose-intolerantie goed kunnen worden 
verdragen. Op grond van het specifieke productieproces smaakt 
MinusL-melk een beetje zoet, het bevat echter geen extra ca-
lorieën. De typische smaak van melk blijft behouden.

Ontdekt u opnieuw het plezier van het melk drinken en 
geniet u onbezorgd van koffie met melk, cappuccino, muesli 
met melk en alles wat met koemelk of koemelkproducten 
wordt bereid.


