Den Haag, 17 december 2019

Mosterd in ons Lekker Brood?
Graag uw aandacht voor het volgende:
Onze leverancier van de bio tarwegluten heeft ons eind vorige week gemeld dat er
sporen van de allergeen mosterd zijn geanalyseerd en dus in onze producten kunnen
zitten.
In de biologische landbouw wordt er regelmatig van teelt gewisseld op de diverse
landerijen. Dit zorgt voor een betere vitaliteit van die landbouwgronden. De teelt van
mosterd (zaad) draait mee in die wisseling, omdat het zoveel stikstof bindt.
Het daaropvolgende jaar staat op diezelfde velden, het tarwe te wuiven en de kans
dat daar ’n verloren mosterdplant doorheen groeit is niet uitgesloten. Natuurlijk zijn er
allerlei procedures om dat mosterdzaad te scheiden van de biologische tarwekorrels,
waaruit de bio tarwegluten worden gewonnen.
Omdat u van Lekker Brood weet dat er geen allergeen “Mosterd” aanwezig is, vinden
wij het belangrijk om u op de hoogte te stellen dat er nu toch een kleine kans is dat,
consumenten met een allergie voor Mosterd, hier last van zouden kunnen krijgen.

Voor alle zekerheid vragen wij al onze gebruikers van Lekker Brood,
die weten dat zij een allergie voor Mosterd hebben, zich bekend te
maken. Samen met hen zullen wij dan in ons assortiment op zoek
gaan naar alternatieven, waar geen sporen van mosterd zullen
zitten.
Wij stellen uw medewerking op prijs en hopen daarmee, samen met u, aan een
duurzame oplossing van dit voorval te werken. Wij zullen u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen op dit onderwerp.
Voor nadere informatie e/o overleg, mag u contact opnemen met
Ad Overgaag, 06-20017964
Directie en medewerkers van Lekker Brood

Den Haag, 17 december 2019

Welke varianten Lekker Brood kunnen
sporen van mosterd bevatten?
Varianten
Bio Mais
Bio Spelt
Bio Tarwe Zonne
Bio Tarwe Zonne Donker
Bio Roggeknar

Kleinbrood
Bio zacht Wit
Bio zacht Meergranen
Bio zacht Multicorn
Bio Meergranen Panini
Bio Spelt mueslibol
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