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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 28 oktober 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

betreffende het gebruik van Lentinula edodes (Berk.) Pegler in of als voedingsmiddelen. 

De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht een 
advies uit te brengen over het veilig gebruik van Lentinula edodes (Berk.) Pegler (shiitake) in of als 
voedingsmiddelen.  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 5, §6; 
 
Overwegende dat Lentinula edodes vermeld is op Lijst 2, deel 1 van het KB van 31 augustus 2021 
(Gekweekte eetbare paddenstoelen); 
 
Overwegende dat 

- Verschillende gevallen van dermatitis zijn gemeld na consumptie van rauwe of licht gekookte 
shiitake (Lentinula edodes), het overzicht van het Franse Antigifcentrum voor de periode 2014 – 
2019 bijvoorbeeld vermeldt 59 gevallen van flagellate dermatitis na consumptie van rauwe of 
onvoldoende verhitte shiitake (bijv. in wokgerechten, soep, pizza’s,…).1, 2, 3 

- Het mechanisme van deze huidaandoening is niet goed gekend. Er wordt aangenomen dat het 
geen allergische reactie is; antihistaminica en corticosteroïden hebben weinig effect.4 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat de volgende waarschuwing zou 
moeten worden opgenomen voor Lentinula edodes: “De consumptie van rauwe of licht gekookte Shiitake 
kan leiden tot huidreacties. Het is aanbevolen om de Shiitake ongeveer 20 minuten te koken voor 
consumptie of het te verwarmen tot een temperatuur van 130 – 150 °C. De gedroogde paddenstoelen 
zouden voldoende moeten worden gehydrateerd vóór het koken.” 
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 
van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
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