5x Veilig eten op de camping!
Veilig eten
Kamperen is leuk, maar je hebt vaak wat minder keukenfaciliteiten. Daarom is de kans op een voedselinfectie wat groter.
Lees deze tips voor een vakantie zonder buikpijn en beperk de risico’s.
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Let op!
Pluk geen bosvruchten en paddenstoelen in de grensprovincies van Nederland en Midden- en Zuid Europa of kook deze voor
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consumptie. Meer informatie over veilig eten op vakantie: www.voedingscentrum.nl/vakantie.

