5x Veilig eten voor 70+

Mensen die ouder zijn dan 70, zijn extra gevoelig voor voedselinfecties. Bovendien worden ze niet altijd vanzelf beter na
een voedselinfectie. Het is dus belangrijk veilig om te gaan met voedsel tijdens het kopen, koken en bewaren. Bovendien
kunnen zij bepaalde producten beter niet eten. Lees deze tips om het risico op een voedselinfectie te beperken.
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Mensen die ouder zijn dan 70, wordt afgeraden om bepaalde producten te eten. Bijvoorbeeld rauw vlees, rauwe vleeswaren,
rauwmelkse kaas, gerookte vis en rauwe kiemgroenten. Als deze producten door en door verhit zijn, kunnen ze veilig gegeten
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worden. Kijk voor meer uitleg op www.voedingscentrum.nl/kwetsbaregroepen.

