5x Veilig eten in warme landen!

Op vakantie gaan is gezellig, maar je kunt er ook buikpijn en andere vervelende klachten krijgen. Vooral in warme landen is
de kans op een voedselinfectie groter. Lees deze tips om de risico’s te beperken. Controleer in ieder geval voor vertrek of het
kraanwater geschikt is om te drinken via www.voedingscentrum.nl/vakantie.
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Eet geen rauw vlees (zoals tartaar, carpaccio of half doorbakken biefstuk), rauwe vis of rauwe schaal- en schelpdieren. Meer
informatie over veilig eten op vakantie: www.voedingscentrum.nl/vakantie

