FODMAP bij IBD?
Je kunt geen krant, tijdschrift of magazine openslaan of je leest wel iets over voeding. Nieuwe trends,
diëten, voedingsinzichten of zelfbenoemde goeroes claimen het meest gezonde voedingspatroon te
kennen. Wat houdt het in en wat kun je er mee als je crohn of colitis hebt? Crohniek zet de komende
nummers een paar van deze “hippe voedingsnieuwigheden” voor u op een rij.
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Wat is het FODMAPbeperkte dieet?
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http://fodmap-dieet.nl/fodmap-dieet/dietist/. •

Hebt u ook een voedingsvraag voor Petra?
Stuur die dan naar dietist@crohn-colitis.nl of bel op woensdagmiddag
tussen 13.00 en 14.30 uur naar 0348 – 42 07 80 en kies voor optie 3.
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