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TIJDIG STARTEN MET PINDA EN EI 
Introductie van pinda en ei 

Deze folder is gemaakt voor kinderen zonder eczeem of met licht eczeem. 

Het advies is om te starten met het aanbieden van pinda en ei vanaf de 

leeftijd van vier maanden en om niet later te starten dan de leeftijd van 

acht maanden.  

Start het aanbieden van ei en pinda apart van elkaar, om zo eventuele 

reacties van elkaar te kunnen onderscheiden. 

Het is aan te raden pindakaas zonder stukjes pinda te gebruiken en ei 

goed doorbakken (roerei) of hardgekookt te geven. Je kunt het verwerken 

in een hapje groente of fruit of als broodbeleg. 

 

Introductieschema 

   Pindakaas    Ei 

Dag 1:    ½ theelepel    1 theelepel 

Dag 2:    1 theelepel    1 eetlepel 

Dag 3:    3 theelepels    2 eetlepels 

Daarna wekelijks:  3 theelepels    ½ ei 

Houd dit zeker aan tot de leeftijd van 1 jaar. 

 

 

 

 



  

 

Reactie op pinda of ei? 

Bij de meeste kinderen verloopt het 

eten van pinda en ei zonder 

problemen. Toch kan het gebeuren 

dat er een lichamelijke reactie 

optreedt. De meeste reacties zijn 

binnen één uur na inname 

zichtbaar.  

Bij een reactie stopt je met het 

geven van pinda en/of ei.  

Neem contact op met JGZ 

Kennemerland op telefoonnummer: 

088 995 95 95, om te overleggen bij 

lichte reacties als: roodheid van de 

huid, jeuk, galbulten,  

 

tranen/roodheid van de ogen, 

verstopte neus, loopneus, niezen, 

heesheid, droge hoest, blaasjes op 

lippen/tong/keel/verhemelte, 

misselijkheid, buikpijn, en diarree of 

obstipatie. 

Bel direct 112 bij: zwellingen in het 

gezicht/hals/mondgebied, 

benauwdheid, slapheid, bleekheid 

en zweten.  

Als er naar aanleiding van deze 

folder nog vragen zijn, kan je 

contact opnemen met JGZ 

Kennemerland. 

  

 
ONLINE      SOCIALS  

Ga voor meer informatie naar:   Instagram  Pinterest 

       Facebook JgzApp 

www.jgzkennemerland.nl           YouTube 

 

 

tel:+3188%20995%2095%2095
http://www.jgzkennemerland.nl/

