
Op de tweede vrijdag van oktober is het Wereldeidag. In heel wat landen 
wereldwijd worden de troeven van het ei dan in de schijnwerpers geplaatst.

In België brengt VLAM het eitje in de schijnwerpers d.m.v. twee online filmpjes 
met de ei-mascotte. We zien de ei-mascotte de kop trekken van een vrolijke 
stoet. In het tweede filmpje figureert het ei perfect in een zuiderse dans, klaar om 
in een lekkere quiche te belanden. Het elegante ei-mannetje benadrukt dat het 
ei veelzijdig, gezond en goedkoop is. De filmpjes worden getoond op bekende 
online kanalen en ze worden ook via sociale media verspreid.

Maar er is meer. De ei-mascotte wordt ook bijgestaan door ‘Ladies with l’eggs’. 
Helemaal in dezelfde stijl als de ei-mascotte, maar met vrouwelijke benen, 
brengen zij het ei letterlijk dichter bij het publiek. Een twintigtal leghennen-
houdsters, die het abc van het ei kennen, maken tijd om uitleg te geven over 
het reilen en zeilen op een leghennenbedrijf. Daarbij trakteren ze de aanwezigen 
op een lekker ei-hapje. Op die manier onderstrepen ze de troeven van het ei: 
van bij ons, gemaakt met zorg, lekker, veelzijdig, gezond en super betaalbaar.

Op Wereldeidag doen de ‘Ladies with l’eggs’ hun eerste publieksoptreden. 
Dit gebeurt in Kruishoutem, dé ei-gemeente in Vlaanderen. Samen met 
sterrenchef Peter Goossens zullen ze een origineel ei-hapje aanbieden 
vanuit een ei-mobiel in het centrum van de gemeente vanaf 16 u. 
VLAM zorgt voor promotionele ondersteuning en begeleiding.

Vanzelfsprekend worden ook de Eikoningin, Eredames en Eierboer, Eiprinsesje 
en Eierprins, de leden van het Gulden Eicomité en de Eiprijscommissie van 
Kruishoutem verwacht op dit evenement.

In 2017 zullen nog 3 à 4 publiekevenementen worden gekozen waar de 
Ladies jonge gezinnen willen warm maken voor eitjes. 

Meer info: 
www.lekkervanbijons.be/ei – www.worldeggday.com
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EEN BEETJE GESCHIEDENIS

Het ei is een belangrijk basisproduct in onze dagelijkse voeding. En dat is niet 
nieuw. Het ei vervult die rol al eeuwen. Het ei heeft daar bovenop van oudsher 
een symbolische functie. Het ei is namelijk een symbool van het leven. In de  
lente, wanneer de natuur herleeft, geniet het ei extra belangstelling. Bij ons  
worden op Pasen eieren verstopt voor kinderen, elders is er bijvoorbeeld  
traditioneel een feest van het ei. 
Tot slot heeft het ei in bepaalde landen en vooral in vroegere tijden een  
magische functie. Zo weten we dat eieren bijvoorbeeld geschonken werden 
aan ongewild kinderloze vrouwen. Een ander gebruik was het inwerken van 
eieren in het metselwerk van een huis om het leven van zijn bewoners te 
beschermen. Men heeft zelfs eieren gevonden in antieke graven. Zij moesten 
de overledene vergezellen in zijn tocht naar het hiernamaals. 

HET EI BINNENSTEBUITEN GEKEERD

Het ei is een kleine samengebalde brok leven, die alle nodige voedingstoffen 
bevat voor een ongeboren kuiken. Logischerwijze worden enkel onbevruchte 
eieren geconsumeerd.
De eischaal is licht en poreus, maar tegelijk vrij sterk. Ze is bestand tegen flink 
wat druk en beschermt de binnenkant tegen besmetting.

Vlak onder de eischaal zit een tweede beschermings- 
laag, nl. een schaalvlies dat vergroeid is met het 
eiwitvlies. Aan de bolle zijde van het ei is een lucht-
kamertje uitgespaard dat groter wordt naarmate 
het ei ouder wordt. Het ei verliest vocht langs de 
schaalporiën en neemt via dezelfde weg lucht 
op.
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Centraal in het ei zit de dooier. Die wordt volledig omgeven door eiwit die aan de 
dooier gebonden is door de hagelsnoeren. Dit is niets anders dan opgedraaid 
eiwit. 

EINDELOOS VARIËREN

Dat kleine eitje blijkt haast onuitputtelijke 
toepassingen te hebben in de keuken.
Eerst en vooral zijn er de mogelijkheden 
van het pure product op zich: bakken,  
koken, pocheren. In een paar minuten 
heb je een super goedkope en razend 
lekkere bereiding klaar.

Gecombineerd is de waslijst van moge- 
lijkheden haast eindeloos: van zoete  
desserten tot hartige bereidingen als  
quiches, tortilla’s, verwerkt in slaatjes enz.
En je hoeft niet eens een keukenprinses 
te zijn om met het ei aan de slag te gaan. 
Eitjes liggen budgettair én praktisch  
binnen ieders mogelijkheden. Recept- 
ideeën vind je op lekkervanbijons.be.

EIEREN BEWAREN

Mits je een aantal basisregels respecteert, kan je een ei ongeveer zes weken 
bewaren:

 − Bewaar het op een koele (temperatuur tussen 7 en 13 °C) en donkere plaats

 − Hou het ei uit de buurt van sterk geurende producten als vis, prei, azijn.  
 Aangezien eieren een poreuze schaal hebben, nemen ze namelijk  
 gemakkelijk vreemde geuren op.

 − Bewaar het ei met de punt naar beneden. Zo blijft de dooier beter centraal.

 − Hou het ei zo proper mogelijk. Op deze manier voorkom je dat het ei aan de  
 binnenzijde besmet wordt met bacteriën.

Eieren op kamertemperatuur zijn een tweetal weken houdbaar.

Je kan de versheid eenvoudig nagaan met de drijf- of breekproef.

De drijfproef: een vers ei in een kom met zout water zal plat op de bodem blijven 
liggen. Hoe ouder het ei, hoe groter de luchtkamer en hoe meer de stompe kant 
naar boven komt. Een oud ei drijft.

De breekproef: bij het breken zal een vers ei een bolronde, stevige dooier en 
stevig eiwit hebben dat weinig uitloopt.
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In de eihandel wordt de versheid nagegaan met behulp van licht. Een ei is vers 
als het licht erdoor schijnt, de dooier niet duidelijk zichtbaar en vrij onbeweeglijk 
is en de luchtkamer nog klein is.

EIEREN EN GEZONDHEID

Is een ei voedzaam?

Eieren passen prima in een gezonde voeding. Ze zijn 
ideaal om af te wisselen met een stukje vlees of vis. 
Eieren bieden een interessante combinatie van 
essentiële voedingsstoffen. Eén ei brengt niet 
minder dan 9 essentiële voedingsstoffen (eiwit-
ten, ijzer, zink, selenium, fosfor en de vitaminen 
A, D, B2 en B12) aan voor amper 90 kcal. 
Dat is nog geen 5% van de totaal aanbevolen 
hoeveelheid calorieën per dag (gemiddeld zo’n 2000 
kcal).

Eieren zijn rijk aan eiwitten van de beste kwaliteit: ze bevatten alle essentiële 
aminozuren in een goede verhouding. Eiwitten zijn belangrijke bouw- en 
onderhoudsmaterialen voor de spieren en de botten van jong en oud.

Nog een pluspunt: een ei is een van de weinige voedingsmiddelen die van 
nature rijk zijn aan vitamine D, een nutriënt waarvan de inname in veel 
westerse landen te laag is.

1 kippenei (60 g - gewichtsklasse M) levert gemiddeld ongeveer:

 − 173 % van de benodigde hoeveelheid vitamine D per dag;

 − 39 % van de benodigde hoeveelheid vitamine B12 per dag;

 − 27 % van de benodigde hoeveelheid fosfor per dag;

 − 20 % van de benodigde hoeveelheid vitamine B2 per dag;

 − 15 % van de benodigde hoeveelheid eiwitten per dag;

 − 14 % van de benodigde hoeveelheid zink per dag;

 − 13 % van de benodigde hoeveelheid vitamine A per dag;

 − 12 % van de benodigde hoeveelheid ijzer per dag;

 − 12 % van de benodigde hoeveelheid selenium per dag;

 − 5 % van de gemiddelde energie(calorieën)behoefte.

 TIP!  

Eieren die niet meer vers zijn, gebruik je best niet meer rauw. Gekookt of 
gebakken kunnen deze eieren wel nog dienst doen. Verwerk ze liever niet 
in een gebak of soufflé omdat hun ‘luchtig’ vermogen klein is.

Eieren passen prima in een gezonde voeding. Ze zijn 
ideaal om af te wisselen met een stukje vlees of vis. 

hoeveelheid calorieën per dag (gemiddeld zo’n 2000 
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Eieren en cholesterol

Als je te horen krijgt dat je te veel cholesterol hebt, krijg je vaak 
meteen het advies om geen eieren meer te eten. Dat is on-
terecht en volstaat ook niet om je cholesterolgehalte 
en je risico op hart- en vaatziekten te verlagen. 
Cholesterol- en hartvriendelijk eten betekent meer 
evenwichtig en gevarieerd eten. Belangrijke ingre-
diënten zijn groenten, fruit, volkoren producten, 
magere of halfvolle melkproducten, vis, peulvruchten, 
noten en olie. Eens een ei ter afwisseling van een stukje 
vlees of vis kan prima in een hartvriendelijke voeding.

Vooral de eidooier bevat veel cholesterol, zo’n 200 mg. Maar cholesterol 
aanwezig in de voeding heeft minder invloed op het cholesterolgehalte in het 
bloed dan vroeger werd gedacht. 

Voedingsmiddelen die veel verzadigde vetten en transvetten bevatten zijn 
grotere boosdoeners. Beperk daarom vooral het gebruik van vette vleeswaren 
en vette kazen (geef de voorkeur aan de magere soorten), boter, vaste mar-
garines verpakt in een wikkel, fastfoodproducten, allerlei vetrijke snacks en 
zoetigheden. Het is niet nodig om alle voedingsmiddelen die cholesterol 
bevatten, zoals eidooiers, van het menu te schrappen. Maar overdrijf er ook 
niet mee. Varieer en doseer. Het is het totale eet- en leefstijlpakket dat mede 
de gezondheid bepaalt en niet het weglaten van een enkel voedingsmiddel.

Cholesterol is een belangrijke bouwstof voor het lichaam. We kunnen dus niet 
zonder. Maar te veel cholesterol in het lichaam is schadelijk en verhoogt, in 
combinatie met andere risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, te weinig
 lichaamsbeweging, overgewicht en diabetes type 2 het risico op hart- en vaat-
ziekten. Cholesterol wordt voor ongeveer 75% door het lichaam zelf aangemaakt 
(vooral in de lever), slechts zo’n 25% nemen we op via onze voeding. Er wordt
algemeen aanbevolen om niet meer dan 300 mg cholesterol per dag in te 
nemen. Deze aanbeveling geldt als een gemiddelde: de ene dag mag het 
iets meer zijn, de andere iets minder. Behalve eieren zijn er nog andere 
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die cholesterol aanbrengen 
(bv. lever, garnalen, boter, room).

Wat zegt de wetenschap over eieren en hart- en vaatziekten?

De meeste recente studies vinden geen significant verband 
tussen elke dag een ei eten en een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten bij gezonde personen. Of dat ook geldt 
bij mensen met diabetes en mensen met een familiale 
hypercholesterolemie is nog onzeker en vraagt bij-
komend onderzoek. Zij krijgen daarom voorlopig het 
advies om niet meer dan 3 eieren per week te eten.

Als je te horen krijgt dat je te veel cholesterol hebt, krijg je vaak 
meteen het advies om geen eieren meer te eten. Dat is on-

noten en olie. Eens een ei ter afwisseling van een stukje 

voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die cholesterol aanbrengen 

Wat zegt de wetenschap over eieren en hart- en vaatziekten?

De meeste recente studies vinden geen significant verband 
tussen elke dag een ei eten en een verhoogd risico op hart- 
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Witte of bruine eieren?

Aan jou de keuze. De kleur van de schaal en de leefom-
geving van de kippen hebben weinig of geen invloed op 
de voedingswaarde van een ei. De kleur wordt bepaald 
door het ras van de kip. De samenstelling van eieren kan 
alleen licht variëren naargelang het voer dat de kippen 
krijgen.

OP WELKE MANIEREN KUNNEN EIEREN INGEDEELD  
WORDEN?

Naar kwaliteit

Kwaliteit A:

Eieren die in doosjes van 4, 6 of 12 aan de consument worden aangeboden, zijn 
steeds eieren van klasse A of ‘verse eieren’ van onberispelijke kwaliteit. Deze 
kwaliteitsklasse is de enige die rechtstreeks aan de consument verkocht wordt. 
Om in klasse A toegelaten te worden, moet een ei aan diverse kwaliteitscriteria 
voldoen:

 − Het moet er goed uitzien: de schaal dient schoon en onbeschadigd te zijn.  
 Belgische bedrijven wassen de eieren niet omdat zo de natuurlijke bescherm- 
 laag verwijderd wordt en de houdbaarheid drastisch verlaagt.

 − Het inwendige, eiwit en dooier, moet van een onberispelijke kwaliteit zijn.

 − De versheid moet gegarandeerd zijn. De grootte van de luchtkamer geldt  
 hierbij als criterium. Onmiddellijk na het leggen, door afkoeling van het ei,  
 ontstaat een luchtkamer als gevolg van het samentrekken van het eiwit. Deze  
 luchtkamer vergroot bij het verouderen van het ei door verdamping van water  
 doorheen de poreuze schaal. De hoogte van de luchtkamer van eieren van  
 klasse A mag nooit groter zijn dan 6 mm. Kwaliteit A extra: eieren met de  
 vermelding EXTRA (aangebracht op een oranjerood bandje) hebben een  
 luchtkamer kleiner dan 4 mm. Dit is gemiddeld zo tot 9 dagen na de leg- 
 datum. Na deze datum moet het bandje verwijderd worden.

 − Vermelden de verpakkingen “extra” of “extra vers”, dan moet het gaan om  
 eieren die hoogstens 9 dagen oud zijn en maximaal 7 dagen eerder werden  
 verpakt. Eenmaal die periode overschreden wordt, moet de handelaar deze  
 vermeldingen verwijderen.

Kwaliteit B:

De eieren van klasse B of ‘eieren van 2e kwaliteit’ worden in de industrie verder 
verwerkt. De eieren worden gebroken zodat er drie producten ontstaan: enkel 
de dooiers, enkel het eiwit of beide samen. Deze gepasteuriseerde vloeibare 
of gedroogde producten kunnen dan gebruikt worden door de bakkers, been-
houwers, grootkeukens, koekjesfabrieken of voor mayonaise, pasta en dieren-
voeding. Eieren die niet meer voor voeding in aanmerking komen worden dan 
bijvoorbeeld gebruikt in shampoos.

Het eidossier – 5



Naar grootte

In heel Europa gelden dezelfde vier gewichtsklassen: 

 − XL (zeer grote eieren - > 73 g) 

 − L (grote eieren - 63 g - 73 g) 

 − M (middelgrote eieren - 53 g - 63 g) 

 − S (kleine eieren 43- 53 g) 

De meeste eieren wegen ongeveer 63 g en zitten in de M of L gewichtsklasse. 
Oudere kippen leggen minder eieren maar de eieren zijn meestal groter. Het 
aandeel van de dooier in een groot ei is gemiddeld iets groter dan in kleinere 
eieren (maar is in de praktijk verwaarloosbaar).

Naar houderijsysteem van de legkippen

 − Scharreleieren 
 Deze eieren zijn afkomstig van scharrelkippen die in een stal worden  
 gehouden, die zodanig uitgerust is dat alle legkippen beschikken over ten  
 minste 1 nest per 7 legkippen, geschikte zitstokken, ten minste een opper- 
 vlakte van 250 cm² bedekt met strooisel per kip. De bezetting mag niet meer  
 dan 9 legkippen per m² bruikbare oppervlakte bedragen. 

 − Eieren van hennen met vrije uitloop 
 Deze eieren zijn afkomstig van leghennen gehouden  
 in een stal te vergelijken met scharreleieren maar die  
 bovendien 8 uur per dag over een vrije uitloop  
 beschikken in open lucht. Deze uitloop moet groten 
 deels begroeid zijn (met gras bijvoorbeeld) en een  
 oppervlakte van 4 m² per hen beslaan.

 − Bio-eieren 
 Een ei is een bio-ei als de leghen op biologische  
 wijze gekweekt wordt. Deze leghennen moeten  
 dagelijks biologisch ruwvoer, verse of gedroogde  
 biologische voedergewassen of biologisch kuilvoer  
 krijgen. Tenminste 20% van het voeder is afkomstig  
 van het eigen bedrijf of van een ander biologisch  
 bedrijf uit de regio. Per stal mogen maximum 3000 dieren worden gehouden  
 met maximum 6 dieren per m². Deze stallen moeten voorzien zijn van ten  
 minste 1 nest per 7 leghennen, geschikte zitstokken en tenminste 1/3 van de  
 staloppervlakte moet bestaan uit een vaste bodem bedekt met strooisel. De  
 vrije uitloop moet minstens 4m² per leghen bedragen. 

 − Verrijkte kooi-eieren 
 Deze eieren worden geproduceerd door leghennen die in verrijkte kooien  
 worden gehouden. De legkippen moeten beschikken over een kooiopper- 
 vlakte van ten minste 750 cm² per kip, een nest, een met strooisel bedekte  
 ruimte waar de kippen kunnen scharrelen en bodempikken en een geschikte  
 zitstok. 

De meeste eieren die vandaag verkocht worden zijn scharreleieren, gevolgd 
door eieren van hennen met vrije uitloop. 
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WAAR KOMT MIJN EI VANDAAN ?

Op het ei staat een stempelcode. Met deze code is het ei te traceren tot op het 
bedrijf waar het ei is gelegd. 

De code in België ziet er bijvoorbeeld uit als volgt: 1 BE 1234-1

Waarvoor staan deze cijfers en letters ?

1 : het houderijsysteem
BE : België
1234: code van het leghennenbedrijf
1: nummer van de stal 

Wat houderijsystemen betreft bestaan er 4 categorieën:
0: bio
1: vrije uitloop
2: scharrel
3: verrijkte kooi

De codes van het leghennenbedrijf worden toegekend door het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen of FAVV.

SCHAKELS IN DE KETEN

Vooraleer het ei in jouw boodschappenmand belandt, heeft het al 8 schakels 
doorlopen.

De eerste schakel is de vermeerdering. In vermeerderingsbedrijven leggen  
moederdieren broedeieren. Er zijn bedrijven die zich toeleggen op moederdieren 
die eieren leggen waaruit kuikens komen die legkip zullen worden. De andere 
soort moederdieren zijn voorbestemd om kuikens te produceren die braadkip 
zullen worden.

De eieren van de moederdieren worden naar een broeierij gebracht. In speciale 
broedkasten, die de functie van het moederdier overnemen, wordt het ei  
uitgebroed in 21 dagen.

Een eendagskuiken gaat naar een opfokbedrijf. Gedurende 18 weken worden 
de kuikens in streng gecontroleerde stallen opgekweekt. Ze zijn dan klaar om zelf 
eieren te leggen.

De jonge kip gaat dan naar een legkippenstal en gaat letterlijk in ‘productie’. De 
inrichting ervan hangt af van het houderijsysteem (zie eerder).

De eieren van de legkippen worden verzameld en naar het pakstation gebracht. 
Daar worden ze gecontroleerd en gesorteerd. De eieren krijgen ook een code.

De eieren worden vervolgens verpakt in doosjes. Dan zijn ze klaar om getrans-
porteerd te worden naar de winkel.
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WERELDEIDAG

In 1996 werd Wereldeidag voor het eerst gevierd. Deze feestdag legt de nadruk 
op de grote verscheidenheid van het ei en onderstreept de rol die het ei in zowel 
ontwikkelde als minder ontwikkelde landen heeft om de bevolking te voorzien van 
betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel.

Wereldeidag vindt altijd plaats op de tweede vrijdag van oktober.

In landen in heel de wereld worden heel uiteenlopende activiteiten georgani-
seerd. Een greep uit wat vaak aan bod komt: wedstrijden met eieren, bv. omelet-
ten bakken, familiehappenings met eirecepten, praktische proeven en/of muziek- 
optredens, schoolprojecten rond eieren, tekenwedstrijden, uitgave van recepten, 
seminaries over de voedings- en gezondheidstroeven van eieren. Vaak wordt de 
opbrengst van een activiteit geschonken aan een goed doel. 

Meer info: 
www.worldeggday.com
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Een dozijn fiere leghennenhoudsters over hun passie:  
eitjes, kakelvers van hun eigen bedrijf.

“Veelzijdigheid, versheid, variëteit, Heidi,...alle goede dingen 
bevatten een EI ! :-)”

heidi populier

“Wij zorgen goed voor onze dieren en zij zorgen voor ons.”

evelyn vandelannoote

“Elke dag zorgen voor lekker en gezond eten:  
daar ben ik fier op!”

christine raes

“Wij vinden het fijn om elke dag onze leghennen te  
bewonderen en fier te wezen op wat ze elke dag presteren. 
“Kakelen is niks, maar een ei leggen is kunst”.”

christa devooght & marieke clarisse

“Puur-natuur, van producent naar consument en kakelvers!”

angelique gelaude



Een dozijn fiere leghennenhoudsters over hun passie:  
eitjes, kakelvers van hun eigen bedrijf.

“Het is met liefde dat we elke dag opnieuw onze  
kippetjes verzorgen, we houden van een  
gezonde kip en een lekker ei.”

els van bruwaene

“Mijn kippen en ik: een team van gedreven,  
ambitieuze en talentvolle dames.”

inge van dun

“Kies een baan waarvan je houdt en je zult nooit in  
je leven meer een dag hoeven te werken!”

ann dochy

“Ik ben fier op onze kippen, ze leggen elke dag een vers  
eitje dat eigenlijk een superfood is boordevol  
voedingsstoffen en vitaminen maar  
vooral lekker en gezond!”

siska van loo

“Break an egg! Omdat eieren lekker en gezond zijn.  
Daar zorgen wij elke dag k’ei’ hard voor!”

ellen vaneynde & marja both


