
Lancering Boodschapp Glutenvrij
Met Boodschapp Glutenvrij vergelijk je glutenvrije voorverpakte
voedingsmiddelen met elkaar op samenstelling, smaak en prijsniveau.
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Samenvatting Er is een toenemende vraag naar glutenvrije producten en specifiek
naar bewuste keuzes binnen het assortiment. Onlangs nog werd
bijvoorbeeld de hoeveelheid zout in glutenvrij brood ter discussie
gesteld. Boodschapp Glutenvrij is een nieuwe app met bijbehorende
website van de makers van Boodschapp, gericht op consumenten die
glutenvrij moeten eten. De dienst wil consumenten helpen om
makkelijker bewuster boodschappen te doen door voedingsmiddelen
inzichtelijk te maken.

Details Melding als een product gluten bevat

Momenteel zijn ruim 11.000 voorverpakte voedingsmiddelen geanalyseerd die
te koop zijn bij Albert Heijn, Jumbo, C1000, Glutenvrijemarkt.com,
Winkelglutenvrij.nl of Glutenvrijewebshop.nl. De ingebouwde glutenchecker
geeft aan of een product gluten bevat. Zo weet een consument in de reguliere
supermarkt ook of een product binnen hun glutenvrij dieet past of niet.
Productinformatie kan de gebruiker bekijken door een product op te zoeken in
de database of een barcode te scannen. Vervolgens kan de consument
producten met elkaar vergelijken op basis van Boodschapp-score, prijsniveau
of smaak om zo een bewuste keuze te maken.

Extra inzicht met Premium abonnement

Boodschapp heeft diverse betaalde functionaliteiten aan de dienst toegevoegd.
Met deze inkomsten kan het team van voedingskundigen en ontwikkelaars de
dienst optimaliseren en kan Boodschapp onafhankelijk van retailers en de
voedingsindustrie blijven bestaan. Door het Boodschapp Premium
abonnement krijgt de gebruiker toegang tot glutenvrije product alternatieven,
een gedetailleerde onderbouwing van de Boodschapp-score per product en
voedingswaarden per reële portie. Daarnaast staat in de
ingrediëntendeclaratie per product aangegeven welke ingrediënten gluten of
lactose bevatten. Consumenten kunnen Boodschapp Glutenvrij online
raadplegen via www.boodschapp.nl/glutenvrij of de iOS app downloaden in de
App Store.

Relevante links Boodschapp Glutenvrij
App download
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https://itunes.apple.com/nl/app/boodschapp-glutenvrij/id890047521?mt=8
http://boodschapp.nl/glutenvrij
http://www.boodschapp.nl/glutenvrij
http://boodschapp.pr.co/
http://boodschapp.pr.co/94288-lancering-boodschapp-glutenvrij


Citaten “Zelf eet ik sinds 3 jaar gluten- en lactosevrij. Nu ik in één oogopslag kan
zien welke voedingsproducten voor mijn dieet geschikt zijn kan ik aan de
hand van de Boodschapp-score bewustere keuzes maken.” 
— Valentine Jager-Willeumier - Marketing & Partnerships Boodschapp
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/26395/images/154105-App%20voorbeeld%204-8fd943-original-1421754299.PNG
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/26395/images/154103-App%20voorbeeld%203-aca25d-original-1421754298.PNG


Over Boodschapp

Boodschapp maakt op basis van nationale en internationale
voedingsrichtlijnen en slimme algoritmes de samenstelling van voorverpakte
voedingsmiddelen in de supermarkt inzichtelijk en vergelijkbaar. Deze
gebruiksvriendelijke dienst helpt consumenten bij het maken van bewustere
keuzes voor het supermarkt-schap. Boodschapp is bedacht en ontwikkeld
door Lab1111 in samenwerking met Open Industries. Meer info staat op:
www.boodschapp.nl
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