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redactioneel

Duurzaam

H

et zal een jaar of zeven geleden zijn dat ik voor het eerst
hoorde over een nul-op-de-meter-woning. ‘Haha,
grappig. Dat zou wat zijn’, lachte ik tegen mijn toen
malige buurman die het fenomeen ter sprake bracht.
Desondanks, het zaadje was gepland, het ongeloof ging over in kennis. Inmiddels weet ik er alles van. Ons duurzame, (gasloze!) huis is
alweer ruim een jaar klaar.

‘Ja, nou en?’, hoor ik u denken, ‘wat heeft dat met voeding te maken?’
Nou, misschien niet zoveel, maar wel alles met duurzaamheid dus. Iets wat
in voedingsland ook steeds belangrijker wordt. Deze editie van Voeding Nu
heeft niet voor niets als thema: plantaardig. Klinkt anders, maar heeft aan alle
kanten veel te maken met duurzaamheid. Met het milieu, het klimaat, de toekomst
van de planeet wellicht.
Eet ik dan ook 100 procent plantaardig in mijn duurzame huis? Nee. Eerlijk gezegd
niet altijd, wel steeds vaker. Want net als veel andere millennials is mijn dochter inmiddels al enkele jaren vegetariër. De ex-vrouw van mijn man was dat dertig jaar
geleden al. Mijn man heeft de kennis en kunde en zet met gemak, liefde en plezier,
zonder kant-en-klare vleesvervangers of zakjes, regelmatig de heerlijkste vegetarische gerechten op tafel. Lekker! Maar dus niet altijd… Als dochterlief even is gevlogen, gaan er vaak ook z
 omaar een paar hamburgers op de bbq of een paar kippenpoten de oven in. Al wordt mijn man daar blijer van dan ik. Persoonlijk zou ik
het geen straf vinden om geheel vegetarisch te gaan eten. Vlees kan me best gestolen worden. Onze visgerechten zou ik daarentegen eerder gaan missen, dat dan
weer wel. Zover zijn we dus nog niet. Wie weet, komt dat nog ooit.
Van onderzoeken naar de combinatie van gezond en duurzaam eetgedrag (vanaf
pagina 12) tot de ontwikkeling van de kweekzalmsector (vanaf pagina 28), u kunt
erover lezen in dit nummer van Voeding Nu.
Verder in deze editie onder meer een artikel over de resultaten van een interventie
van de Greendish Academy en de vaste rubriek Standpunt van het Voedingscentrum. Het Standpunt gaat dit keer geheel in stijl over alternatieve, plantaardige
dranken voor zuivel.
Veel leesplezier! ●
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Angela Jans

Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

op de
cover

Voedingsbeleid en voorlichting
heeft zich tot nu toe vooral
gefocust op het bevorderen van
gezondheid. Het belang van het
duurzaamgheidsperspectief wordt
echter steeds meer benadrukt.
Daarom startte het SWITCH
project met de vraag:
hoe benaderen experts de
combinatie van gezond én
duurzaam voedingsgedrag?
Vanaf pagina 12
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FACTS & FIGURES

2030

is het jaar waarin het RIVM wil dat per
productgroep de helft van de producten
een lage hoeveelheid zout, suiker en
verzadigd vet bevat

7 op de 10

jongeren vinden het normaal om meerdere
keren per dag frisdrank te drinken

89%

van de respondenten van een Radaronderzoek vindt een waarschuwing op het
etiket van ongezonde voedingsmiddelen
een goed idee

1/4e

van de Nederlanders hoopt op een
toekomst waarin we dieren niet voor
voedsel gebruiken (Kieskompas)
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foto: mariet mons

8-11 gram

zout krijgt ruim de helft van
de volwassenen in Noord-Nederland per
dag binnen

Crowdfunding TransitEI
Om TransitEI.nl, het platform over
de eiwittransitie en plantaardiger
eten, te kunnen lanceren is initiatief
nemer Michelle Wijma een crowdfunding gestart.
Met TransitEI wil wetenschapsjournalist Wijma, een brug slaan tussen de
snel innoverende voedingswereld en de consument: “Dat weinig mensen
de term ‘eiwittransitie’ kennen, maakt voor mij één ding heel duidelijk: wij
als burgers (of je nu een vegaburger bent of niet) moeten beter betrokken
worden bij dit proces.”
TransitEI wordt een journalistiek platform met blog. Wijma: “Op de website vind je het laatste nieuws, er komen diverse gamechangers uit de
voedingswereld aan het woord, ik duik in wetenschappelijke inzichten en
nieuwe technologie, ik ga misinformatie aanpakken, gezondheids- en
duurzaamheidsvragen bespreken en er komt aandacht voor de toegankelijkheid van plantaardig(er) eten.” De crowdfunding loopt tot 25 april.
Via voordekunst.nl/projecten/13722 vind je meer informatie en kun je het
project steunen. Er zijn verschillende rewards beschikbaar, waaronder een
e-book, masterclass en ook advertentieruimte voor zakelijke partners.

Nieuwe voorzitter Raad van
Bestuur Wageningen University
Sjoukje Heimovaara wordt per 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad
van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR). Momenteel is zij
algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG)
binnen WUR. Heimovaara volgt bestuursvoorzitter Louise O. Fresco op die na
8 jaar afscheid neemt van WUR.
Heimovaara heeft ervaring in een omgeving van overheid, contractresearch,
fundamenteel onderzoek en hoger onderwijs alsook in het bedrijfsleven. Mom
zo een bijdrage te leveren aan een gezondere en duurzame wereld.
X Bron: WUR

‘Zoetstoffen zouden
de eetlust verstoren,
dat is niet waar’
Zie pagina 8

nieuws

Foodwatch kritisch over grijs gebied: ‘kinderen worden
nog steeds overstelpt met junkfoodmarketing’
Van de acht klachten die foodwatch indiende bij de Reclame
Code Commissie tegen de online kindermarketing van
McDonald’s, kreeg de voedselwaakhond over slechts zaken
twee gelijk. Foodwatch: zelfregulering reclamecode faalt.
Foodwatch betrapte McDonald’s vorig jaar op
Instagramreclames met kinderidolen als
Trolls en My Little Pony. Deze marketing mag
niet, oordeelde de RCC (Reclame Code Commissie). Andere klachten van Foodwatch
rondom kindermarketing wijst de commissie
af. De klachten gaan over wat foodwatch het
‘grijs gebied’ noemt: het online verloten van
cadeautjes, het reposten van influencer- en
fanfoto’s, influencerberichten die geplaatst
zijn op eigen initiatief en advertenties voor en
tijdens het kijken van influencervideo’s.

media kanalen, de kanalen op hun beurt weer
bij de kinderen en hun ouders en de commissie kan of wil zich er niet over uitspreken.”
Op het gebied van regelgeving boekte foodwatch al wel vooruitgang, want na jaren
campagne is kindermarketing een speerpunt

in het nieuwe coalitieakkoord. Daarin staat:
“We beschermen kinderen extra tegen
niet-passende ‘online’ reclame en kindermarketing, geven ze het recht om niet gevolgd te
worden en geen dataprofielen te krijgen”. De
campagne van foodwatch stopt hier niet. “Wil
je kinderen echt beschermen? Zorg dan voor
kraakheldere regulering”, zegt Stepman. Dat
wil zeggen: alle vormen van kindermarketing
verbieden voor voedselproducten die buiten
de Schrijf van Vijf vallen en de leeftijdsgrens
verhogen van 12 naar 18 jaar.
X Bron: bit.ly/onlinekindermarketing

Elif Stepman, campagneleider van foodwatch:
“Populaire influencers maken via sociale
media reclame voor junkfood van McDonald’s
& co. Door het grijs gebied in de regelgeving
kunnen ze dit blijven doen: de Stichting
Reclamecode levert geen duidelijke regels en
geen duidelijke uitspraak, maar één ding is
wel duidelijk: kinderen worden overstelpt met
junkfoodmarketing.”
Die duidelijke regels moeten er wel komen,
want anders blijft men naar elkaar met de
vinger wijzen, zegt foodwatch: “McDonald’s
legt de verantwoordelijkheid bij de social

I. Brouwer op NAV Publiekslezing

Voeding NU online

In hoeverre bepalen de keuzes die we nu maken de gezondheid van onze planeet? Wat
gebeurt er als we onze huidige voedingspatronen blijven vasthouden? Hoe zorgen we dat
de generaties na ons gezond kunnen blijven eten? In de NAV publiekslezing 'Gezonde
voeding voor een gezonde planeet' geeft prof. dr. Ir. Ingeborg Brouwer haar wetenschappelijke visie op gezonde en duurzame voeding. Brouwer is professor Voeding voor Gezond Leven bij de afdeling Gezondheidswetenschappen en het Amsterdam Public Health
research instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is momenteel hoofd van de
afdeling Gezondheidswetenschappen.
De NAV publiekslezing vindt op 2 juni plaats bij Antropia in Driebergen-Zeist en is ook
digitaal bij te wonen. Kosten: €15 (gratis voor NAV-leden).

Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws
over voeding, gezondheid, diëtetiek,
innovatieve producten en nog veel meer.
Niets missen?
Schrijf je in voor de wekelijkse
nieuwsbrief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

X Aanmelden via: bit.ly/navpubliekslezing

We zien je graag online!

twitter.com/VoedingNu
facebook.com/VoedingNu
linkedin.com/company/11680557
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interview

Prof. dr. ir. Kees de Graaf met emeritaat:

‘Ultra-processed foods niet
per definitie verkeerd’
'Het effect van eetsnelheid' en 'De rol van zoetheid'. Twee
studies waarbij dr. ir. Kees de Graaf als hoogleraar Sensoriek
en Eetgedrag aan Wageningen University & Research
(WUR) een grote rol heeft gespeeld. Onlangs ging hij met
emeritaat, op 12 mei spreekt hij zijn afscheidsrede uit.

D



Kees de Graaf

Geboren: 1955 in Alkmaar
Woont in: Bennekom
Werkzaam als: emeritus
hoogleraar Sensoriek en
Eetgedrag WUR
Opleiding: Voeding en
Gezondheid Wageningen
Vrije tijd: getrouwd, drie kinderen,
mountainbiken, imkeren, reizen

e afdeling Humane voeding
en Gezondheid aan de WUR
omvat vijf leerstoelen. Eén
ervan, Sensoriek en Eetge
drag, stond meer dan vijftien jaar onder
leiding van Kees de Graaf. Voor de goede orde,
dat hij met emeritaat is, betekent niet dat hij
vertrekt. Aan stoppen met werken denkt hij
nog lang niet: "Ik heb nog voldoende energie
en wil graag nog bijdragen aan enkele grote
vraagstukken met betrekking tot voeding."
Zijn vakgebied richt zich met name op de
zintuigelijke waarneming en waardering van
voedsel en daarmee de voedselkeuze. Een van
de onderdelen daarvan is mensen blootstellen
aan bepaalde sensorische prikkels en kijken
wat er gebeurt.
Zelf studeerde hij vanaf 1974 Voeding in
Wageningen. Een idealist: “Het ging slecht
met de wereld. Als je wat wilde verbeteren
moest je in Wageningen zijn. En voeding
vond ik heel interessant.” Hij ging er nooit
meer weg. In 1988 promoveerde De Graaf op
de vakgebieden Humane Voeding en Senso
riek en in 2005 werd hij bijzonder hoogleraar

Eetgedrag. “Inmiddels hou ik erg van Wage
ningen. Zowel om te wonen als te werken. De
omgeving is fantastisch. En het lijkt mis
schien een duf stadje maar de WUR weet een
grote rol te spelen op het wereldtoneel, daar
ben ik best trots op.”
De onderzoeken die onder zijn bezielende
leiding plaatsvinden onder de noemer van
de sensorische wetenschap, richten zich
onder meer op tast, smaak, geur en textuur.
Daarbij schuwt De Graaf samenwerking
met de levensmiddelenindustrie niet. Ster
ker, zijn leerstoel werd indertijd ook deels
gefinancierd door een samenwerkings
verband van bedrijven. "Het is natuurlijk
wel belangrijk om als wetenschapper je
onafhankelijkheid te bewaren, maar daar
zijn goede garanties voor."

Effecten van ambiance
Een van de leukste dingen uit zijn loopbaan
noemt De Graaf een onderzoek naar de
effecten van de ambiance van eetmoment op
de kwaliteit van leven. Het vond plaats in een
aantal verpleeghuizen. Daar bleek dat verbe
tering van de ambiance waarin de bewoners
aten, een groot effect had op de voedselinna
me. Gezamenlijk aan tafel eten, in plaats van
in je eentje op de kamer, had een groot effect.
Evenals het serveren van maaltijden met
mooi servies en dekschalen, net zoals je thuis
met een familiedineetje zou doen. Ouderen
die ondervoed dreigden te raken, begonnen
hierdoor weer meer en beter te eten. “Het
klinkt evident maar we hadden data nodig
om dit te laten landen en mensen te kunnen

VOEDINGNU 2 | MAART 2022 9

 De Graaf: 'Het
gaat om hoe je
voeding in de mond
verwerkt, daarin zit
de sleutel.'

overtuigen, meer aandacht te besteden aan
de ambiance. Bij smaakonderzoek denk je al
snel aan de vraag: 'smaakt het eten lekker?',
maar dat blijkt dus niet eens het belangrijkste
te zijn.”

Twee grote onderzoeken
Momenteel heeft hij op twee fronten nog
grote onderzoeken lopen: zoetheid en eet
snelheid ofwel ultra-processed foods. Dat
laatste wordt tegenwoordig door veel men
sen als erg ongezond betiteld en er wordt
vaak fel tegen geageerd maar De Graaf waait
niet met die winden mee. Sterker, hij is
allesbehalve een tegenstander van ultraprocessed foods: “Dat zou te gemakkelijk
zijn. Je kunt het industrieel bewerken van
voedsel ten goede en ten slechte aanwenden.
Het zorgt bijvoorbeeld ook voor houdbaar
heid en betaalbaarheid.”
Wat hem betreft, is ook het nuttigen van deze
fabrieksmatig geproduceerde voedingsmid
delen niet per definitie verkeerd. “Er wordt
veel onzin over verkondigd door mensen die
geen flauw benul hebben. Er wordt bijvoor
beeld gezegd dat zoet per definitie slecht is,
maar biologisch gezien is dat helemaal niet
waar. Het zou ook leiden tot overconsumptie
en overgewicht, dat klopt ook niet. Zoet
wordt weliswaar door de meeste mensen van
jongs af aan als lekker ervaren en zou daar
door kunnen aanzetten tot overconsumptie,
het signaleert ook dat er voedingsstoffen
binnenkomen en op een gegeven moment
raak je er verzadigd van. Je kunt alle zoetheid
uit voeding halen maar het is de vraag of je

het kind dan niet met het badwater weggooit.
Het idee dat dikke mensen van nature meer
van zoet houden dan dunne, is nooit beves
tigd. Maar de gedachte staat fier overeind en
is zo sterk dat nog steeds wetenschappers aan
dit soort onderzoeken beginnen. De mens is

hardleers.” De Graaf slaakt een diepe zucht.
Want hij weet: overgewicht wordt eerder
veroorzaakt door de inname van voedings
middelen met een hoge energiedichtheid,
ofwel veel calorieën per gram, die bovendien
gemakkelijk en dus snel naar binnen gewerkt
kunnen worden. Dat kunnen ultra-processed
foods zijn maar vooral variatie en textuur
speelt een grote rol, vloeibaar versus vast.

Smaaksysteem

Zoetstoffen zouden
de eetlust verstoren,
dat is niet waar
10 VOEDINGNU 2 | MAART 2022

“Veel heeft te maken met het smaaksysteem.
Als je snel eet, sla je dat systeem over. Bijvoor
beeld bij het nuttigen van frisdrank, proef je
niet goed. Daardoor mis je de signalen en
treedt geen verzadiging op. De smaaksigna
len geven in de hersenen aan dat er voedings
stoffen binnenkomen en daarom raken we

interview

X De i-Sense studie
De i-Sense studie wordt uitgevoerd door de afdeling Humane
Voeding en Gezondheid van Wageningen Universiteit in samenwerking met de Universiteit van Bournemouth (Verenigd
Koninkrijk). Tijdens dit onderzoek kijken we naar het effect van
sensorische kenmerken van voedsel op wat mensen eten. Met
sensorische kenmerken bedoelen we kleur, smaak en textuur.
Daarnaast kijken we wat het mogelijk effect van deze aspecten
zijn op de suikerspiegel en andere bloedwaarden die gerelateerd
zijn aan het ontstaan van diabetes.

ondertussen wel binnen. Dat geldt ook voor
calorierijke vloeibare producten. Het gaat om
de textuur. Je drinkt veel sneller een liter
appelsap dan dat je een kilo appels eet. Onze
kaken zijn niet gemaakt voor het verwerken
van saucijzenbroodjes, ze zijn bestemd om op
stevig voedsel te kauwen. Daardoor raak je
ook eerder verzadigd. Ik wil naar voeding
waar je van geniet maar waar je niet onbe
perkt en ongemerkt van wilt blijven eten. Het
gaat om hoe je voeding in de mond verwerkt,
daarin zit de sleutel. Het principe is duidelijk,
daar ben ik van overtuigd, nu de technische
uitvoering en productontwikkeling nog.”

Lunch

X Het Restructure project
Recente ontwikkelingen in de wetenschap suggereren dat de snelheid van eten een
grote invloed heeft op de mate waarin we ons vol voelen, wat op zijn beurt bepaalt
hoeveel we eten tijdens een maaltijd. Maar de exacte relatie tussen de textuur van
voedsel, de snelheid van eten en hoeveel we eten (energie-inname) is nog niet helemaal duidelijk. De projectresultaten zullen regels en hulpmiddelen voor voedselontwerp informeren om de ontwikkeling van voedingsmiddelen te begeleiden die de
voedselinname helpen beperken en overgewicht en obesitas voorkomen.
https://restructureproject.org/

verzadigd wanneer het voedsel langer in de
mond verblijft en je het wel goed proeft.”
Ultra-processed foods op zich zijn wat hem
betreft dan ook niet zozeer het probleem, het
gaat veel meer om de eetsnelheid. Zoetstof
fen, light frisdranken, De Graaf heeft er geen
moeite mee. “Er wordt vaak gesteld dat
zoetstoffen de eetlust verstoren maar dat is
niet waar. Er zijn diverse onderzoeken ge
weest die dit hebben aangetoond. Ook blijkt
dat weinig zoet eten niet werkt. Kinderen die
opgroeien met strengere regels voor wat

betreft het eten van zoetigheid, ontwikkelen
juist een voorkeur voor hogere suikerconcen
traties. Dat hangt samen met het feit dat iets
wat niet mag, aantrekkelijker wordt. Ultra
processed-foods kun je wel zien in relatie tot
overgewicht, maar dat ligt dan niet aan dat
voedsel, maar aan wat mensen te gemakke
lijk en te snel kunnen consumeren zoals een
plak cake of een croissant. “We hebben voor
een onderzoek eens 50 gram vet extra toege
voegd aan een croissant, niemand die het in
de gaten had, maar je krijgt die extra vetten

Wat deze hoogleraar doorgaans zelf eet? Op
verzoek maakt hij zijn plastic oranje brood
trommel open die op het bureau staat. De
inhoud blijkt een bijna klassieke Hollandse
lunch: twee volkoren boterhammen, be
smeerd met margarine - “nee geen roombo
ter, ook aan die hype doe ik niet mee” -en
belegd met kaas. Daarnaast ligt een appeltje.
Aan zijn eigen lunch is, sinds hij 1974 aan zijn
studie Voeding begon met het idee de voed
selproblematiek in de wereld op te lossen,
eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
In de toekomst verwacht hij de ontwikkeling
van nieuwe voedingsmiddelen die verzadigen
en tegelijk heel aangenaam zijn. “Het is de
uitdaging om voedingsmiddelen te ontwer
pen waar je niet dik van wordt, niet teveel
energie geven maar die toch goed smaken.
Daarbij gaat het niet zozeer om minder zoet
of minder zout, dat is heel moeilijk te realise
ren en gaat heel langzaam. Ik denk dat je het
slimmer moet doen en moet komen tot een
assortiment dat prettig is in de mond maar
niet leidt tot hoge consumptie. Voedingsmid
delen die verzadigen en heel aangenaam zijn.
Gezond eten zonder dat het lekker is, lijkt me
een illusie. Gezondheid is ook plezier hebben
in eten.” ●
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Thema:
plantaardig

SWITCH project onderzoekt combinatie van twee aspecten

Gezond en duurzaam
eetgedrag volgens experts
Voedingsbeleid heeft zich tot nu toe vooral gefocust op het bevorderen van de
gezondheidswinst voor het individu. Het belang van het includeren van het
duurzaamheidsperspectief wordt echter steeds meer benadrukt. Daarom
startte het SWITCH project met de vraag: hoe benaderen experts in het
werkveld deze combinatie van gezond én duurzaam voedingsgedrag?

E

r is groeiende aandacht voor de
integratie van gezond én duurzaam voedingsgedrag in zowel
de wetenschap als in onze
samenleving. Ons eetgedrag beïnvloedt zowel
onze gezondheid als het milieu. Deze perspectieven zijn dan ook vaak los van elkaar in
beschouwing genomen met betrekking tot
ons voedingsgedrag. Zo kunnen voedingspatronen laag in calorieën, vet, zout en suiker
bijdragen aan het verkleinen van de kans op
chronische ziektes als obesitas, diabetes type
2 of hart- en vaatziekten (1). Daarnaast is er
vanuit duurzaamheidsperspectief toenemend
bewijs voor de gevolgen van onze voedselcon-

sumptie op het milieu – denk hierbij aan
allerlei factoren die met de voedselproductie
samenhangen zoals de uitstoot van broeikasgassen, energiegebruik, landgebruik en
watergebruik (2, 3, 4). Onder andere door niet
meer te eten dan we nodig hebben en te
kiezen voor minder milieubelastende producten kan ons voedingspatroon bijdragen
aan een lagere milieudruk van ons eten (3).
Een integrale benadering van ons voedingsgedrag waarbij aandacht is voor gezondheid
én duurzaamheid lijkt veelbelovend voor
zowel de gezondheid van mens als planeet.
Daarbij staat de vraag centraal: welk voedingsgedrag is niet alleen gezond maar ook

Studies naar verband tussen
gezonde en duurzame voeding
winnen steeds meer terrein

duurzaam, en welk voedingsgedrag is niet
alleen duurzaam maar ook gezond?

Definities voedselpatronen
Gezondheid en duurzaamheid in relatie tot
voeding zijn beide zowel ruime als complexe
begrippen die door (inter)nationale instanties
zijn gedefinieerd (5). De Richtlijnen Goede
Voeding van de Gezondheidsraad zijn vaak
leidend in het omschrijven van een gezond
voedingspatroon in Nederland (zie Tabel 1);
hier zijn de Richtlijnen Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum ook op gebaseerd (6). Gezondheidswinst en daarbij het voorkomen van
chronische ziekten is het uitgangspunt van de
formulering van deze richtlijnen (7). Duurzaamheid daarentegen kan gezien worden als
een nog breder en complexer begrip dan
gezondheid, waaraan een hele reeks verschillende thema’s gelinkt kan worden (bijv. dierenwelzijn, eerlijke handel en ecologische aspecten) (5). Om duurzame voedselpatronen in
Nederland te definiëren, wordt vaak de definitie van de FAO gehanteerd (zie Tabel 1). Deze
definitie is met name gefocust op milieu en
klimaat (de ecologische aspecten van duur-
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zaamheid). Daarnaast wordt er vanuit de
Nederlandse overheid ook wel een bredere
definitie gebruikt, die meer aspecten omvat.
Hierin wordt duurzaam voedsel gedefinieerd
als: “productie en consumptie met respect voor
mens, dier en milieu” (10). Dit benadrukt dat
meerdere aspecten gelinkt kunnen worden
aan duurzame voedselpatronen, waaronder
dierenwelzijn, eerlijke handel, natuurbehoud,
milieu en klimaat. Tenslotte is door de FAO en
WHO in 2019 ook een integraal begrip van een
duurzaam en gezond voedingspatroon gedefinieerd (zie Tabel 1), waarin naast de invloed op
individuele gezondheid en milieu ook aspecten
als betaalbaarheid en culturele acceptatie
worden genoemd.

Hoofdboodschap
Studies naar het verband tussen gezonde en
duurzame voeding winnen steeds meer
terrein zowel nationaal als internationaal
gezien (6, 11, 12, 13, 14). Met daarbij de eiwittransitie – de verschuiving van dierlijk eten
naar meer plantaardig eten – als een kansrijke aanbeveling vanuit zowel gezondheidskundig als duurzaamheidsoogpunt. Dit is
dan ook de hoofdboodschap van de commissie van de EAT-lancet die wereldwijd veel
aandacht trok (2).
Toch komt in de definitie van een duurzaam
en gezond voedingspatroon (zie Tabel 1)
duidelijk naar voren dat dit begrip complexer en veelomvattender is dan enkel zo’n
verschuiving in eiwitten. Deze definitie kan
tal van verschillende consumptiekeuzes en
-gedragingen omvatten en is vrij abstract
geformuleerd. Daarom wordt dit door de
FAO en WHO concreter toegelicht aan de
hand van 16 uitgangspunten. Deze uitgangspunten beschrijven bijvoorbeeld dat een
duurzaam en gezond voedingspatroon
gebaseerd is op een grote variatie aan onbewerkt of minimaal bewerkt voedsel, dat dit
voedingspatroon voedselverspilling beperkt,
en dat het beschikbaar, betaalbaar en (cultureel) wenselijk moet zijn (11).
In de huidige Nederlandse voedingsrichtlijnen
wordt uitgegaan van het idee dat gezond eten
in grote lijnen ook duurzaam eten is (10, 15).
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Het SWITCH project richt zich op het bevorderen van gezond én duurzaam voedingsgedrag bij adolescenten in de voortgezet onderwijsleeftijd binnen de Nederlandse
context. Dit complexe vraagstuk vraagt om expertise vanuit onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, voeding, gezondheid, duurzaamheid en gedragsverandering.
Het SWITCH project is daarom een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen
de leerstoelgroepen ‘Consumptie en Gezonde Leefstijl’ en ‘Onderwijs- en Leerwetenschappen’ van Wageningen University & Research (WUR). Bij het SWITCH project zijn
experts uit de praktijk en de academische wereld betrokken om samen te werken aan
dit vraagstuk. Verkennend onderzoek naar hoe experts in de verschillende disciplines
de combinatie van gezond én duurzaam voedingsgedrag benaderen dient als startpunt
van dit meerjarenproject.

Daarbij wordt er aangenomen dat eten volgens de Schijf van Vijf ook bij kan dragen aan
duurzaamheidswinst (naast gezondheidswinst). De Gezondheidsraad heeft in 2020
gekeken naar hoe gezondheids- én duurzaamheidsperspectieven meer gezamenlijk
(in samenhang) kunnen worden betrokken
bij voedingsadvisering (5). In huidig voedingsbeleid en voedingsvoorlichting domineert namelijk de focus op gezondheid. Hier is
wel een verschuiving in te zien: in de voorlichting van het Voedingscentrum is informatie over duurzaamheid geïncorporeerd. Het
combineren van het gezondheids- en duurzaamheidsperspectief in voedingsrichtlijnen
lijkt vooral een balanceer act te zijn, waarbij
het combineren van perspectieven soms geen
gevolgen heeft voor voedingsrichtlijnen, en
soms ook wel. Neem bijvoorbeeld voedselafval: het verminderen hiervan zorgt wel voor
duurzaamheidswinst, maar heeft neutrale
gezondheidseffecten. Tegelijkertijd zien we
ook: het eerder gestelde advies om twee keer
per week vis te eten (waarvan minstens één
keer vette vis) zorgt wel voor gezondheidswinst, maar heeft nadelige effecten vanuit
duurzaamheidsperspectief (met name voor de

biodiversiteit). Daarom is in de vernieuwde
versie van de richtlijnen goede voeding in
2015 (onder andere) het advies aangepast om
eenmaal per week (bij voorkeur vette) vis te
consumeren. Dit wordt gezien als beter vanuit
duurzaamheidsperspectief, en goed genoeg
vanuit gezondheidskundig oogpunt (15). Een
afwegingskwestie dus. Dit voorbeeld illustreert dat voor een optimale samenhang
tussen gezond én duurzaam voedingsgedrag
continu beide perspectieven beschouwd en
gewogen dienen te worden (5, 15).

Omschrijving eetgedrag
Als startpunt van het SWITCH project hebben
wij verkennend kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe een groep Nederlandse experts
uit de verschillende disciplines (n = 33)
gezond én duurzaam voedingsgedrag benadert. Dit onderzoek is onderdeel van een
grotere studie naar de motiverende en belemmerende factoren voor adolescenten om
gezond en duurzaam te consumeren. Het
interdisciplinaire panel bestond uit experts
met kennis van voeding, gezondheid, duurzaamheid en/of onderwijskunde. De experts
zijn werkzaam in zowel de praktijk (n = 20;
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Gezond voedingspatroon
volgens de Gezondheidsraad
(7, 8), samengevat door het
RIVM (9)

“Bij een gezond voedingspatroon eten we niet te veel
of te weinig en eten we vooral plantaardige en weinig
dierlijke producten. Een gezond menu is rijk aan groente,
fruit, peulvruchten, noten, vis, volkorenproducten, bevat
voldoende magere melkproducten, en is arm aan rood- en
bewerkt vlees, alcoholische en suikerhoudende dranken,
zout en verzadigde vetzuren. Daarnaast bevat een gezonde voeding ook voldoende en ook niet te veel voedingsstoffen.”

Duurzame voedselpatronen
volgens de Food and Agricultural Organization (FAO) van
de VN (10)

“Duurzame voedselpatronen zijn voedselpatronen met een
lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselveiligheid
en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Het voorzien in de behoeften van de wereldbevolking
betekent dat er voldoende, gevarieerd, gezond en veilig
voedsel beschikbaar is en dat dit eerlijk verdeeld is.”

Duurzaam en gezond voedingspatroon volgens de FAO
en World Health Organization
(WHO) (11)

“Duurzame en gezonde voedingspatronen zijn voedingspatronen die alle aspecten van individuele gezondheid en
welzijn ondersteunen; een lage milieudruk en -impact met
zich meebrengen; toegankelijk, betaalbaar, veilig en billijk
zijn; en cultureel aanvaardbaar zijn.”

denk hierbij aan milieuorganisaties, voedingsorganisaties, gezondheidsorganisaties
en/of onderwijs(advies)organisaties) als in de
wetenschap (n = 13). Onderwijskundigen
waren betrokken bij het panel om inzichten
in de leer- en ontwikkelprocessen van de
adolescent te includeren en hadden affiniteit
met voeding, gezondheid en/of duurzaamheid binnen het onderwijs.
De open vraag: 'wat houdt volgens u gezond
en duurzaam eetgedrag in?', werd aan de
experts voorgelegd middels een online
vragenlijst in het voorjaar van 2021. Twee
onderzoekers (AM, SR) hebben onafhankelijk
de verkregen antwoorden gecodeerd in vier
(iteratieve) codeerrondes (waarbij na iedere
ronde in dialoog consensus werd bereikt). De
toegekende codes groeiden iedere codeerronde in abstractieniveau. Uiteindelijk kon de
data thematisch geordend worden in 14
hoofdthema’s en daaraan zijn verschillende
subcategorieën gelinkt. Zie Figuur 1 voor een
overzicht van de geïdentificeerde hoofdthema’s en de daaraan gelinkte subcategorieën.

Verscheidenheid
De resultaten laten inderdaad zien dat een
grote verscheidenheid aan thema’s geassocieerd wordt met gezond en duurzaam eetgedrag. Het viel op dat een deel van de experts
(n = 26) gezond en duurzaam eetgedrag
integraal (als één begrip) heeft benaderd,
terwijl de begrippen gezond eetgedrag (n =
15) en duurzaam eetgedrag (n = 14) door een
aantal experts ook juist apart werden om-

schreven. In de omschrijvingen werd enerzijds concreet gefocust op wat er gegeten
moet worden (welke producten, hoeveelheden en volgens welke richtlijnen; zie groene
vlak in Figuur 1) en hoe dat voedsel dan
geproduceerd moet worden, evenals de
herkomst ervan (zie gele vlak in Figuur 1).
Ook is er omschreven welke afwegingen
daarbij gemaakt moeten worden (denk aan
de consumptieconsequenties en de aandacht
daarvoor; zie oranje vlak in Figuur 1). Anderzijds hebben experts genoemd wat er nodig
is voor gezond en duurzaam eetgedrag.
Daarbij werden verschillende gedragsdeterminanten genoemd (kennis, bewustzijn,
vaardigheden, attitude; zie paarse vlak in
Figuur 1). Ook hebben experts in hun antwoord aandacht besteed aan hoe keuzes
elkaar beïnvloeden over een langere periode
door het eetpatroon en de eetmomenten in
beschouwing te nemen (zie bruine vlak in
Figuur 1).

Vijf meest genoemde thema’s
Hoewel er dus een grote diversiteit is te zien
in de omschrijvingen van experts, komen
verschillende overkoepelende thema’s vaker
in de omschrijvingen van experts voor.
Onderstaand een beschrijving van de vijf
meest genoemde thema’s. Een veelvoor
komende associatie van experts met gezonde
en duurzame voeding is de impact van ons
eetgedrag op de gezondheid van de mens
alsook op de gezondheid van de planeet
(n = 15; zie consumptieconsequenties in

 Tabel 1. Definities van een
gezond voedingspatroon en van
duurzame voedselpatronen in
Nederland.

oranje vlak in Figuur 1). Zo werd gezond
en duurzaam eetgedrag door een van de
experts samengevat als:
“Bijdragen, dan wel geen afbreuk, aan
gezondheid door voeding welke zo min
mogelijk milieubelastend en met respect voor
medemens en natuur geproduceerd is.”
Daarnaast associeerden experts vaak verschillende richtlijnen met gezond en duurzaam voedingsgedrag (n = 15; zie groene vlak
in Figuur 1). Het panel noemde de Schijf van
Vijf veelal met betrekking tot gezonde voeding, en het EAT-Lancet menu en Sustainable
Development Goals als richtlijnen en/of
kaders voor duurzaam eetgedrag. Door
meerdere experts werd ook gewezen op de
link tussen gezond én duurzaam eetgedrag
binnen de richtlijnen van de Schijf van Vijf:
“Als je eet volgens de Schijf van Vijf, dan is dat
in grote lijnen ook goed voor het milieu.
Producten zoals snoep, snacks en frisdrank
heb je niet nodig voor je gezondheid. De
fabrieken die deze producten maken, voeren
vele handelingen uit om tot het eindproduct
te komen. Dat kost veel energie. En alles moet
verpakt worden. Dat is allemaal niet zo goed
voor het milieu. Ook minder vlees eten is goed
voor jezelf en het milieu.”
Ook wees een aantal experts erop dat gezond
en duurzaam eetgedrag gelinkt kan worden
aan een gevarieerd en gebalanceerd eetpatroon
(n = 12; zie bruine vlak in Figuur 1). Naast dat
experts aangaven dat het belangrijk is om te
variëren met verschillende voedingsmiddelengroepen, werd balans ook veelvuldig genoemd.
Daarbij werd benadrukt dat het niet erg is af en
toe eens een ongezonde of niet duurzame
keuze te maken (natuurlijk wel met mate), als
onderdeel van een gebalanceerd eetpatroon.
Hier werd aan toegevoegd dat het volgen van
een gezond en duurzaam eetpatroon ook
realistischer is als er soms een minder gezonde
of duurzame keuze gemaakt mag worden. Dit
geeft aan dat het bij de omschrijving van
gezond en duurzaam eetgedrag ook belangrijk
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is rekening te houden met de haalbaarheid
voor de consument. Zo illustreerde één van de
experts het volgende, waarbij de adolescent als
voorbeeld genomen werd:
“Gezond en duurzaam eetgedrag van adolescenten draait voor mij om gebalanceerde
keuzes maken, idealiter op basis van de Schijf
van Vijf. Een gebalanceerde keuze betekent
dan niet dat er nooit een ongezonde keuze
gemaakt mag worden (…), maar dat deze
keuzes met mate gemaakt worden.”
Ook de herkomst en productie van ons
voedsel bleek een belangrijk thema in de
omschrijvingen van gezonde en duurzame
voeding (n = 15; zie gele vlak in Figuur 1).
Daarbij gaven experts het belang aan te
kiezen voor lokale, seizoensgebonden, minimaal bewerkte, natuurlijke en biologische
producten, en in voedingskeuzes rekening te
houden met dierenwelzijn en eerlijke handel.
Zo schreef een expert het volgende over
voedselproductie en herkomst om rekening te
houden met de impact op het milieu:
“Consumptie van zoveel mogelijk onbewerkt
voedsel dat duurzaam is geproduceerd. Met
duurzaam geproduceerd bedoel ik op een
manier die in balans is met de natuur, ofwel
natuurinclusief, biologisch en dichtbij huis.”
Ook werden verschillende voedingsmiddelengroepen vaak gelinkt aan gezond en
duurzaam voedingsgedrag (n = 12; zie groene
vlak in Figuur 1). Het panel associeerde het
consumeren van veel groente en fruit en het

drinken van veel water met een gezond en
duurzaam eetpatroon. Consumptie van vlees
en dierlijk eiwit moet daarbij beperkt worden, evenals van suiker, (verzadigde) vetten
en alcohol. Deze voedingsmiddelengroepen
linken natuurlijk aan de aanbevelingen van
de Schijf van Vijf.

Systeembenadering
Dat gezond en duurzaam eetgedrag door een
interdisciplinair expertpanel op verschillende
manieren wordt benaderd en dat er verschillende thema’s aan gelinkt worden is natuurlijk
geen verrassing, gezien de complexiteit en
veelomvattendheid van het begrip zoals
omschreven in Tabel 1. Opvallend is dat,
ondanks de vraag aan experts (de combinatie
van) gezond én duurzaam eetgedrag te omschrijven, de begrippen nog vaak uit elkaar
worden gehaald. Daarbij zijn aspecten van
gezondheid vaak concreter gedefinieerd dan
de brede aspecten met betrekking tot duurzaamheid. Vergeleken met de aanbevelingen
rondom gezonde voeding, lijken zaken rondom duurzaam eetgedrag zich nog minder
gemakkelijk te laten uitkristalliseren en
standaardiseren (5). De bestaande definities
van gezonde en duurzame voedingspatronen
in Tabel 1 focussen zich met name op de
voedingsmiddelengroepen (bijv. door het
noemen van ‘veel groente en fruit’), consumptieconsequenties (bijv. ‘een lage milieudruk en
-impact) en juiste hoeveelheden (bijv. ‘niet te
veel of te weinig eten’). Dit zien we dan ook
veelvuldig terugkomen in de antwoorden van
experts (Figuur 1). Ook de huidige voedingsrichtlijnen werd door bijna de helft van de

experts expliciet geassocieerd met gezond en
duurzaam eetgedrag. De voedingsrichtlijnen
lijken daarmee een belangrijke rol te spelen in
de perceptie van gezond en duurzaam voedingsgedrag. In de definities van experts
kwamen echter nog meer thema’s naar voren,
zoals kennis, attitudes, bewustzijn en vaardigheden die voor de consument van belang zijn
voor het realiseren van een gezond en duurzaam eetpatroon. Dit laat zien dat experts
gezond en duurzaam eetgedrag niet alleen
associëren met het daadwerkelijk consumeren
van voedingsmiddelen en hoeveelheden die
gunstig zijn voor mens en milieu, maar ook
aandacht hebben voor het keuzeproces (welke
producten kiest men (bijv. seizoensgebonden),
welke afwegingen moeten worden gemaakt en
wat heeft men daarvoor nodig (bijv. kennis)).
Het incorporeren van de rol van het menselijk
gedrag wordt dan ook steeds vaker benadrukt
(5, 16). Dit laat zien dat bij het realiseren van
gezonde én duurzame voedingspatronen veel
verschillende aspecten moeten worden meegenomen; een systeembenadering is nodig. Dit
onderzoek is gefocust op de interpretatie van
gezond en duurzaam voedingsgedrag volgens
experts. Wat niet uit dit onderzoek naar voren
komt, is hoe de consument dit begrip benadert
en vertaalt naar daadwerkelijke keuzes. In het
kader van het SWITCH project is het daarom
belangrijk om ook te begrijpen hoe jongeren
tegen gezond en duurzaam voedingsgedrag
aankijken en hoe ze dit vertalen naar hun
eigen gedrag. Daarbij kan de rijkheid aan
genoemde thema’s vanuit dit onderzoek als
startpunt dienen; experts in het werkveld
dragen immers bij aan de perceptie van
jongeren middels hun vertaling naar de
praktijk, onderzoek en beleid. ●
¹ beiden eerste auteur

Een gebalanceerde keuze betekent
niet dat er nooit een ongezonde
keuze gemaakt mag worden
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Thema:
plant
aardig

Amerikaanse Alessandra Grasso promoveert aan VU Amsterdam

Hoe verbeter je planeet
en gezondheid mensen?
Alessandra Grasso promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op basis van Europese studies analyseerde
ze trends in voeding van specifieke doelgroepen. Het veld van
nutrition kent veel tegenstrijdigheden. Wat gezond is voor
mensen, is niet per se goed voor de planeet.

D

e liefde voor haar echtgenoot
bracht Alessandra Grasso
van de Verenigde Staten
naar Nederland. De liefde
voor de bestudering van de voedseltransitie
voerde haar naar de Vrije Universiteit, waar
ze in januari promoveerde tot Doctor of
Philosophy aan de afdeling Gezondheids
wetenschappen. Alles gaat daar in het
Engels, dus dat kwam goed uit.
De titel van haar omvangrijke dissertatie
‘Towards more environmentally sustainable
dietary guidance for population and planetary
health’ maakt al duidelijk dat ze een groot en
actueel terrein verkent. Het onderwerp van
haar dissertatie is tegenwoordig een van de
grootste uitdagingen in het veld van nutrition:
beleid en advies ontwikkelen dat verbetering
van zowel de gezondheid van de mensheid en
die van de planeet tot doel heeft. “Het is inder
daad een heel ambitieus thema, en ook een hot
topic,” zegt Grasso.

Om met de deur in huis te vallen, twee beweringen vallen op in je conclusie. Eén: het
huidige voedselsysteem is niet in staat een
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oplossing te bieden voor gezondheid van de
mensheid en de planeet, en twee: de veranderingen die een gezonder voedselpatroon voor
mensen opleveren, leiden niet noodzakelijk
naar een gezondere planeet.
Grasso: "Het voedselsysteem is heel complex.
Het is wel wat meer dan naar de supermarkt
gaan en eten kopen. Het omvat alles van het
produceren van voedsel, tot handelsverkeer en
sociale structuren rondom eten. Nu zien we
wereldwijd een transitie gaande in landen met
midden- tot lage inkomens, die we ook al
gezien hebben in rijkere landen. Namelijk dat
de voeding bijdraagt aan een slechtere gezond
heid en dat alles wat tussen de ‘boerderij’ en de
‘vork’ gebeurt veel milieuproblemen oplevert.
Er is een systeemprobleem in elke hoek van het
voedselsysteem. Ik wijs niet met het vingertje
naar wie wat fout doet, ik heb gekeken naar de
diverse patronen, in subpopulaties. Ook niet
naar specifieke voedselgroepen, zoals naar de
gevolgen van ultra-processed foods.
Mijn onderzoek naar ouderen ging vooral over
hun grotere eiwitbehoefte. Ze zouden meer
plantaardige eiwitten in hun voeding moeten
hebben. Wat volgt uit studies met modellen,
maar ook uit RCT’s, gerandomiseerde onder
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zoeken, is dat als je ouderen adviseert meer
eiwitten te eten en dat advies baseert op hun
gangbare eetpatroon, de belasting van het
milieu alleen maar groter zal worden. Want 60
procent van hun eiwitten is afkomstig van
dieren. In de andere studie waarbij ik betrok
ken was, zagen we wel een verschuiving naar
een gezonder mediterraan-achtige voeding,
maar geen verandering in de consumptie van
vlees. Dus het eten van gezonde voeding
zonder een vermindering van producten met
een grote voetafdruk verbetert de balans niet."
Wat zijn die twee onderzoeken waar je data
vandaan komen?
Grasso: "De MooDFOOD-studie en de PRO
MISS-studie zijn twee Europa-brede projecten.
MooDFOOD onderzoekt de relatie tussen
voeding en depressie. PROMISS kijkt naar de
rol van voeding in gezond oud worden. Voor
die studies zijn consortia opgericht, van uni
versiteiten, gezondheidscentra en bedrijven.
Dat resulteerde behalve in de analyse van de
problematiek ook in advies voor professionals,
over specifieke doelgroepen. Mijn rol was te
kijken hoe dat advies ook duurzaam kan zijn."

Ik wijs niet met het vingertje
naar wie wat fout doet

Een belangrijk onderwerp dat je noemt is
voedselverspilling. Als je mensen niet kunt
leren beter te eten, kan je ze misschien wel
leren geen eten meer weg te gooien.
Grasso: "Er zijn in meerdere landen in Europa
campagnes geweest om voedselverspilling
tegen te gaan, maar het effect is lang niet zo
groot als gehoopt. Ik heb dat niet specifiek
bestudeerd, maar je ziet dat als mensen meer
vers voedsel gaan eten, er ook meer wegge
gooid wordt omdat vers eten bederfelijker is. In
meerdere studies is aangetoond dat als er meer
groente en fruit gegeten wordt, wat op zich heel
goed is, de voedselverspilling ook groter is."
Het is geen verrassing, maar uit je studie komt
ook naar voren dat hoe hoger het opleidingsniveau van in het bijzonder oudere mensen,
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hoe meer aandacht er is voor de duurzaamheidsproblematiek. Dat benadrukt het belang
van educatie over voeding en gezondheid.
Grasso: "Ik denk zeker dat daarmee iets te
winnen is. Er is het fenomeen van de intention
behaviour gap, het gat tussen het voornemen
en het gedrag. Je neemt je voor plantaardiger,
gezonder en duurzamer te eten, maar je doet
het niet. Dit heeft te maken met welke ande
re doelen, vaardigheden en mogelijkheden
mensen hebben. Een voornemen is op zich
nog niet genoeg om eetgewoonten te veran
deren. Veel onderzoek probeert te verklaren
wat de kracht van dat ‘gat’ is en wat er ge
daan kan worden om het te verkleinen of te
dichten.
Ik denk niet dat het bewustzijn over het
milieu in dit geval de sterkste drijfveer is,
eerder smaak, prijs en gemak. Het gaat bij

voorbeeld ook om kookkunst. De verbetering
van kennis over andere soorten eten, hoe je
andere recepten kan klaarmaken, dat is met
name heel belangrijk."
Mensen eten om verschillende redenen. Wat
duidelijk wordt uit je dissertatie is dat verbetering van het voedselsysteem niet een
kwestie is van eenduidige oplossingen.
Grasso: "Het is een heel breed en complex
onderwerp. Er kunnen in landen op nationaal
niveau structurele maatregelen genomen
worden die een werking naar beneden hebben,
maar ik denk dat er vooral op doelgroepen
gerichte maatregelen nodig zijn. Mensen eten
om verschillende redenen. We moeten natuur
lijk allemaal eten, maar wat mensen motiveert
om hun eetgewoonte te veranderen zal van
groep tot groep variëren."

Ik ben verliefd op dit onderwerp
omdat het zo complex is
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Wat was het meest verrassende resultaat van
je onderzoek?
Grasso: "Een van mijn eerste onderzoeken was
in het kader van de MooDFOOD-studie. Een
mediterraan-achtige voeding, met meer plant
aardige producten, bleek goede resultaten te
hebben voor mensen met depressieve klachten,
daar ging de aandacht naar uit. Maar uit de
MooDFOOD RCT bleek dat er meer fossiele
brandstoffen gebruikt worden als dat advies
opgevolgd wordt. Nu mijn onderzoek is afgerond
begrijp ik dat, gelet op de veranderingen in de
samenstelling van de voeding, met meer vis en
groente. Maar toen was dat een grote verrassing."
"Het mediterrane dieet is ook niet meer wat het
geweest is. Italiaanse kinderen worden dikker
en dikker en eten pizza met friet als topping.
Er is geen land dat ontkomt aan een transitie
naar een meer westerse voeding, ook niet in
het mediterrane gebied. Als er gesproken wordt
over mediterrane voeding, dan wordt een
traditioneel voedingspatroon bedoeld met veel
groente, weinig vlees en zuivel, veel variatie en
veel nutriënten. Dat is in modelstudies gezon
der en duurzamer. Het is wel belangrijk dat als
mensen het advies opvolgen, ze het wel hele
maal ter harte nemen, en niet delen ervan. Het
beperken van vleesconsumptie in het bijzonder
moet ook een focus krijgen als we echt toe
willen naar een duurzamere voeding."
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Vleesconsumptie zou beperkt moeten worden
tot 500 gram per week en dan liever kip en
varken dan rund en lam, schrijf je, want die
hebben een kleinere CO2 voetafdruk. Ik mis
biologische, hoogtechnologische geproduceerde producten, zoals het Kipster-ei, als
een belangrijke bijdrage aan een lagere
dierlijke voetafdruk.
Grasso: "Ik heb het niet specifiek bestudeerd,
maar technologische innovaties in de voed
selproductie kunnen een bijdrage leveren
aan een lagere belasting van het milieu. Maar
door de groeiende bevolking zal de vraag
naar voedsel blijven toenemen en als we op
dezelfde voet doorgaan met het consumeren
van voedsel, dan nog zal de bijdrage van
technologische verbeteringen aan een ver
mindering van de belasting beperkt zijn.
Duurzaamheid zelf is natuurlijk op zich al een
complex gegeven. In mijn onderzoek kijk ik
vooral naar de CO2 uitstoot. Maar dat is slechts
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één aspect van de broeikasgassen. Het ge
bruik van fossiele brandstoffen, van land
bouwgrond, van zoet water, voedselverspil
ling: dat maakt er allemaal deel van uit. In
mijn beleving betekent duurzaam ‘in harmo
nie met de natuur’. Niet alleen een verlaging
van al deze aspecten, maar ook bijvoorbeeld
minder antibioticagebruik in de vleesproduc
tie. Het is ingewikkeld, want de biologische
productie is niet per se duurzamer qua CO2
uitstoot en landgebruik, maar kan wel veel
voordelen bieden op lokaal niveau, voor de
biodiversiteit en voor de gezondheid van de
landbouwgrond.
Daarom ben ik verliefd op dit onderwerp:
omdat het zo complex is. Ik moest mij in mijn
onderzoek beperken, maar ik hoop in de
toekomst te kunnen werken met echt com
plexe modellen, waarin alles betrokken is.
Maar ik ga er wel vanuit dat er altijd iets zal zijn
dat we over het hoofd zien in die modellen." ●
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Study
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NAV-lid Marije Seves

Hoe bewegen
we consument
richting duurzaam?
1

Hoe bent u in de voedingswereld
terechtgekomen?
Toen ik een jaar of 10 was, besloot mijn
moeder vegetarisch te gaan eten. Ze heeft
dit mij of mijn zusjes nooit opgelegd, maar
één voor één besloten we dat dat eigenlijk
wel een goed idee was. Thuis werd er
belang gehecht aan gezond eten en voldoende bewegen. De weg naar Voeding en
Diëtetiek in Groningen was voor mij logisch. Ik wist al snel dat onderzoek mij
meer trok en ik deed twee onderzoeksstages in het UMCG. Aansluitend volgde ik de
master Nutrition and Health in Wageningen. Daar werd mijn interesse in duurzaamheid aangewakkerd. Tijdens mijn
scriptie bij het RIVM kon ik mijn passie
voor gezond en duurzaam eten voor het
eerst combineren. Ik bleef er vervolgens
twee jaar werken. Via verschillende projecten voor de WUR, kwam ik uiteindelijk bij
het Voedingscentrum terecht.

2

Wat houdt uw huidige werk in?
Bij het Voedingscentrum zet ik me in
om de gezondheid van zowel mens als
planeet te waarborgen. Niemand wil
vandaag gezond en morgen duurzaam eten.
Het zoeken naar de integrale boodschap is
soms best een uitdaging. Gelukkig gaan
gezond en duurzaam eten vaak goed
samen. Denk aan belangrijke stappen zoals
vlees vaker vervangen door peulvruchten
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en noten, niet meer eten dan je nodig hebt
en vooral extraatjes vaker laten staan. Dit
zijn echt win-wins.
Als expert duurzaam eten ben ik onderdeel
van het kennisteam. Daarin zitten behalve
experts op het gebied van gezond, duurzaam en veilig eten, ook gedragsexperts.
Wij zorgen voor de wetenschappelijke
onderbouwing in al onze uitingen; in
campagnes, op de website, in onze tools en
materialen. Onderwerpen die op mijn
bordje liggen zijn: de eiwittransitie, nieuwe
eiwitbronnen, vegetarisch en veganistisch
eten en duurzaamheid in de voedingsrichtlijnen. Ik vind het mooi om een brug te
slaan van de wetenschappelijke consensus
naar concrete adviezen voor de consument.
Daarnaast sta ik de media te woord.

3

Wat wilt u graag onderzocht zien?
De laatste jaren wordt er (inter)
nationaal steeds meer belang gehecht aan
duurzame voedingsrichtlijnen. Toen er in
2016 een update kwam van de Schijf van
Vijf, was duurzaamheid één van de randvoorwaarden. Zo kregen we voor het eerst
een maximum advies voor de wekelijkse
vleesconsumptie, voornamelijk om broeikasgasemissies te verminderen. Dit vakgebied is volop in beweging, er komt steeds
meer onderzoek en data beschikbaar. We
denken na over hoe we duurzaamheid nog
meer kunnen integreren, maar daar liggen
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wel kennisvragen. Wat stel je als randvoorwaarden van een duurzaam en gezond
eetpatroon? Welke indicatoren neem je
voor duurzaamheid, naast broeikasgasemissies, mee; welke voor gezond en hoe
weeg je dit af? En stel dat we de stip op de
horizon of het optimum, zoals we de Schijf
van Vijf ook wel zien, een beetje bijstellen
naar nóg meer duurzaam, hoe bewegen we
de consument dan in die richting?
Aanbod en presentatie hebben invloed op
wat mensen kiezen. Aanbieders verplichten aanbod duurzamer of goedkoper te
maken, zou dus kunnen werken. Maar is
er draagvlak voor, reageert de consument
zoals we verwachten? Waar kun je het
beste op inspelen om gedrag te veranderen
richting duurzaam? Met een monitor op
eetgedrag en de determinanten van dat
gedrag, een frequente voedselkeuzedragspeiling, zou je dat kunnen peilen. Die
bestaat nu nog niet. ●
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Europese goedkeuring voor consumptie

Thema:
plantaardig

Insecteneiwit zoekt
beste toepassing
2021 was een goed jaar voor het consumptie-insect (al denkt het beestje
daar zelf mogelijk anders over). Na de meelworm en de sprinkhaan
kreeg ook de krekel goedkeuring van de Europese commissie om als
’novel food’ voor menselijke consumptie te worden toegelaten.

O

ndanks de Europese goed
keuring is de verwerking van
insecteneiwit voor menselijk
gebruik nog steeds geen groot
succes. De acceptatie van de consument is
een moeilijk te nemen horde. Pogingen om
wormen en sprinkhanen direct aan de klant
te voeren, zijn al gesneuveld. Ook het toe
voegen van insecteneiwit aan diervoerders
stuit op aversie als de klant niet heel erg
duurzaamheid-gevoelig is. Toch is eerlijkheid
op de verpakking ook hier de beste weg naar
acceptatie door de consument.

Eerst dier, nu ook mens
Voor onder meer het Nederlandse bedrijf
Protix was dat goed nieuws, want het is een
heel gedoe en een lang traject om een nieuw
voedseltype door de EU-machinerie te krij

gen. Het betekent dat na bestudering van door
de fabrikant zelf aangeleverde wetenschappe
lijke onderzoek, het product veilig is bevon
den voor menselijke consumptie. Meelwor
men, sprinkhanen en krekels mogen van de
EFSA, de hoogste Europese voedselautoriteit,
‘diepgevroren, gedroogd en in poedervorm’
verwerkt worden in zowel levensmiddelen als
in diervoeders. In diervoeders waren ze
overigens al langer toegestaan.
Ook zonder de officiële EU-goedkeuring
werden insecten voor menselijke consump
tie in allerlei culinaire initiatieven al een
tijdje gedoogd in Europa. Het zou ook gek
geweest zijn als dat niet was gebeurd, want
insecten worden wereldw ijd immers al
duizenden jaren gegeten. Ze zijn ook zeer
een goede bron van mineralen.

De klant was nog niet klaar
voor de meelwormburger
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Eiwitprofiel
Insecten hebben alles mee en profiteren van
de magische woorden waarmee de productie
omgeven is. Het zijn interessante alterna
tieven in de eiwittransitie. Ze hebben een
kleinere voetafdruk dan andere dierlijke
bronnen van eiwit. Ze worden gevoerd met
reststromen en daarom mag de kweek
circulair heten. Wat dat betreft naderen ze
plantaardige producten, in het bijzonder
soja, dat ook een uitgebreid eiwitprofiel
heeft en uitstekend vlees kan vervangen. De
teelt van soja is helaas wel vaak problema
tisch, vanwege boskap en het gebruik van
glyfosaat. Dat geeft de afvaletende insecten
een moreel voordeeltje.

Gevoed met reststromen
Protix is een van de bedrijven die pionierden
met de kweek, veredeling en verwerking van
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insecten en dat diverse initiatieven ontplooi
de om duurzaam insecteneiwit te produceren
en toe te passen. De insecten(larven) worden
gevoed met reststromen uit de levens
middelenindustrie en leveren hoogwaardige
eiwitten, die aan voedingsmiddelen kunnen
worden toegevoegd. Deze innovatie in de
eiwitproductie heeft al aardig wat publicaties
opgeleverd. Er wordt veel van verwacht in de
voedingsbranche, maar heel soepel gaat het
niet met de acceptatie door de consument.
Dat blijkt de belangrijkste horde die genomen
moet worden.

Liefhebbers van insecten
Een Fins onderzoek dat in oktober verscheen,
beoordeelde insecteneiwit naar de potentie
om de koolstofvoetafdruk van de Europese
voedselproductie te verlagen. Dat gaat het
best als de insecten direct voor menselijke

X Het Finse onderzoek
In het debat over klimaatverandering zijn er zorgen geuit over de snelle uitbreiding van de teelt van sojabonen om dieren voor menselijke consumptie te
voeden. Tegelijkertijd is op insecten gebaseerd eiwit snel in opkomst als een
alternatieve eiwitbron, zowel als een potentiële vervanging voor het gebruik
in diervoeder als voor directe menselijke consumptie. De beoordeling van de
klimaateffecten en het marktpotentieel van dergelijke op insecten gebaseerde
eiwitten vereist een beoordeling van hun koolstofvoetafdruk. In dit onderzoek
werd bekeken in hoeverre insecteneiwit kan helpen om het global warming potential (GWP) geassocieerd met voedselconsumptie in Europa te verminderen.
De resultaten van een kwantitatieve review en scenario-analyses leveren twee
belangrijke inzichten op. Ten eerste ondersteunen ze eerder onderzoek dat
suggereert dat insecteneiwit het grootste potentieel heeft om de koolstofvoetafdruk van Europese consumenten te verminderen, als insecten rechtstreeks als
voedsel worden geconsumeerd. Ten tweede suggereren ze niet alleen dat het
gebruik van insecten als diervoeder substantieel kan bijdragen aan de duurzaamheid van vleeskuikenproductiesystemen met betrekking tot het verlagen
van GWP, maar ook dat laagwaardige nevenstromen van cruciaal belang zijn om
dit potentieel te verbeteren.
Het volledige onderzoek vind je hier: https://bit.ly/3MOA0o0
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X Kippen zijn niet kieskeurig
Kippen zijn - net als mensen - omnivoren, ze eten zowel
plantaardig als dierlijk voedsel. Alleen is het niet zo dat
je kippen al je gft-afval voor kunt zetten. En sommige
planten zijn zelfs giftig voor kippen.
De samenstelling van kippenvoer moet voldoende
voedingsstoffen bevatten en niet te eenzijdig zijn. Van
bedorven groente of fruit kunnen kippen ziek worden.
En sommige voedingsmiddelen kunnen de smaak van
eieren beïnvloeden. Insecteneiwitten kunnen prima door
kippen worden verteerd en zijn een goede bijvoeding.

consumptie worden ingezet. Maar ook als
toevoeging aan diervoeding, dat verder uit
reststromen kan bestaan, is het zinvol. Het
onderzoek richtte zich in het bijzonder op
vleeskuikens. Omdat ze veel sneller moeten
groeien dan leghennen, hebben juist die
kippen veel eiwitten nodig. Gelukkig zijn ze
niet heel kieskeurig. Wie kippen houdt in zijn
tuin, weet dat de dieren schrobbelende
liefhebbers zijn van insecten in alle vormen
en maten, van wormen en torren tot vliegen
en maden.
Het afgelopen decennium heeft veel culinaire
creativiteit laten zien om de consument te
laten wennen aan broodjes meelworm,
knapperig gebakken krekels als borrelsnack
of sushi en salades met sprinkhanen. De
meeste daarvan zijn gesmoord in goede
bedoelingen. Na al die jaren werden we deze
kerst in geen van de feestelijke reclame-uitin
gen verleid met - noem eens iets – een lekkere
tapenade met zwarte soldatenvlieg. Neder
landse supermarkten stopten begin vorig jaar
al met het aanbieden van producten waar
insecten in verwerkt waren. De klant was
nog niet klaar voor de meelwormburger.

Spirulina
De vraag is dus waar het midden ligt tussen
optimale duurzame benutting, acceptatie van
de consument en rendabele exploitatie van
insecteneiwitten. In dat verband schrijft
FoodNavigator over een peiling van Duitse en
Canadese onderzoekers onder supermarkt
klanten die kipfilet van vleeskuikens kopen.
Die kippen waren deels gevoederd met
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spirulina (een veelgebruikte algensoort) en
deels met larven van de zwarte soldatenvlieg,
verder met soja en reststroomafval.

was vermeld wat het voer bevatte, kozen
alleen consumenten die duurzaamheid
belangrijk vinden de filets met insecten.

Een groep van duizend deelnemers werd
verschillende informatie over de filets ‘ge
voerd’. Als op de verpakking geen melding
werd gemaakt van de toevoegingen aan het
voer, dan maakte de consument (allicht) geen
bezwaar. De spirulina-kipfilet is echter
donkerder van kleur, hetgeen onaantrekke
lijk is voor witvlees. Filets van de kippen die
larven hadden gekregen, werden door on
wetende kopers als beter beoordeeld dan die
algen of soja bevatten. Als op de verpakking

Volledige transparantie
Het is misschien geen verrassende uitkomst
dat de aversie groter was als er meer informa
tie werd gegeven over het product. Toch zijn
de onderzoekers van mening dat er volledige
transparantie moet zijn over het voer op de
verpakking. Want alleen dan zal de accepta
tie groeien. Een gunstige prijs kan daarbij
uiteraard helpen. ●
X Bron: Foodlog
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Vervangers

Zijn plantaardige dranken
goed alternatief voor zuivel?

V

oor onze gezondheid en het
milieu is het goed om op te
schuiven naar meer plantaardige en minder dierlijke
voedingspatronen [1, 2]. Minder vlees én minder zuivel zou je misschien zeggen. Maar is
het zo simpel?
Voor vlees lijkt gezond en duurzaam meer
hand in hand te gaan dan voor zuivel. Tegelijkertijd groeit het aanbod aan plantaardige
zuivelvervangers in de supermarkt. Maar
leveren deze ook genoeg voedingsstoffen?
Wat kun je adviseren?
Minder (rood en bewerkt) vlees eten en vaker
variëren met plantaardige alternatieven,
zoals peulvruchten en ongezouten noten, is
een win-win situatie voor je gezondheid en
het milieu. Je verkleint hiermee het risico op
ziekten [1] en verlaagt de milieubelasting van
je eetpatroon [2]. Voor zuivel is de boodschap
iets minder zwart-wit. De Gezondheidsraad
adviseert dagelijks enkele porties zuivel te
nemen voor je gezondheid. Het nemen van
zuivel hangt samen met een lager risico op
darmkanker en het eten van yoghurt met een
lager risico op diabetes type 2 [1]. Daarnaast
bevatten melk en melkproducten eiwit en
zijn een bron van de vitamines B2, B12 en
calcium. Tegelijkertijd levert zuivel, naast
vlees, een grote bijdrage aan de klimaatimpact van ons eetpatroon [3] en gaat de productie gepaard met andere milieuproblemen [4].
Het advies van het Voedingscentrum is dan
ook meer een middenweg; eet voldoende
zuivel voor de gezondheidswinst en voldoende voedingsstoffen, maar niet meer dan je
nodig hebt.
Gemiddeld consumeren volwassenen in
Nederland zo’n 330 gram zuivel per dag [5].
Dat ligt rond de aanbeveling. Voor volwassenen van 19-50 jaar is het advies van het
Voedingscentrum om elke dag 2 tot 3 kleine
porties zuivel te nemen (samen 300-450

Referenties:
1. Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen
goede voeding 2015. Gezondheidsraad: Den Haag.
2. Van de Kamp, M., et al. (2018). Healthy
diets with reduced environmental impact? – The greenhouse gas emissions
of various diets adhering to the Dutch
food based dietary guidelines. Food
Research International, 104: p. 14-24.
3. Vellinga, R.E., et al. (2019), Greenhouse
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Health. Sustainability, 11(21): p. 6027.
4. Clay, N., et al. (2020). Dairy intensification: Drivers, impacts and alternatives.
Ambio, 49(1): p. 35-48.
5. RIVM (2019). Voedselconsumptie 20122016. Vergelijking met de Richtlijnen
goede voeding 2015. RIVM: Bilthoven.
6. Brink, E., et al. (2019). Development of
healthy and sustainable food-based
dietary guidelines for the Netherlands.
Public Health Nutrition, 22(13): p. 24192435.
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of Agricultural Sciences: Uppsala.
9. Vanga, S.K. and V. Raghavan (2018).
How well do plant based alternatives
fare nutritionally compared to cow’s
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milliliter) en zo’n 40 gram kaas [6]. Dat betekent dat een deel van de bevolking iets kan
minderen en een deel iets meer kan nemen.
Daarnaast zijn er mensen die geen zuivel
kunnen of willen eten, bijvoorbeeld vanuit
duurzaamheidsoverwegingen. Dat lijkt
eenvoudig, want de keuze in de supermarkt
is reuze: alternatieven op basis van soja, rijst,
amandel, haver, erwten of kokos. Maar hoe
gezond zijn deze?
De gezondheidswinst van zuivel kun je niet
1-op-1 vervangen door een plantaardig
alternatief. We weten namelijk niet precies
of het gunstige effect komt door het calcium
of door andere stoffen in zuivel. Maar als er
genoeg eiwit inzit en er calcium, vitamine
B12 en bij voorkeur ook vitamine B2 aan is
toegevoegd, leveren vervangers wel een
aantal van de voedingsstoffen die je mist als
je geen zuivel gebruikt. In de praktijk is een
verrijkte sojadrink de meest volwaardige
vervanger. Andere plantaardige alternatieven bevatten vaak te weinig eiwit en/of
voedingsstoffen.
Plantaardige zuivelvervangers zijn over het
algemeen minder milieubelastend dan
koemelk. Er zijn steeds meer plantaardige
alternatieven verkrijgbaar, maar de meeste
milieudata zijn beschikbaar van sojadrink.
En als je dat vergelijkt met koemelk, dan zijn
de broeikasgasemissies en het landgebruik
ruim twee keer lager [7]. Maar ook plantaardige dranken hebben voor- en nadelen. Zo
vraagt de productie van amandeldrink
bijvoorbeeld meer water dan de productie van
koemelk [8].
Zolang er geen grootschalige systematische
onderzoeken zijn naar het korte en lange
termijn gebruik van plantaardige zuivelvervangers, weten we niet wat de gezondheidseffecten hiervan zijn [9]. Voor nu blijven we
dan ook bij een compromis: neem genoeg
zuivel, maar niet te veel. Liever toch vervangen? Kies een verrijkte sojadrink. ●
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Kweekzalmsector innoveert en verduurzaamt

Meer kwekerijen op land
door groeiende vraag
Zalm is een van de meest gegeten vissoorten in Nederland.
De vraag naar zalm steeg de afgelopen jaren exceptioneel.
De afgelopen vijf jaar vond een nieuwe ontwikkeling plaats om
aan de groeiende vraag te voldoen: de kweek van zalm op land.

V

oor de vissector is zalm
inmiddels een essentieel
product. Elke viswinkel en
ambulante handel, ook die
met de focus op Noordzeevis, heeft zalm in
het assortiment. Een groot deel daarvan is
kweekzalm. Zowel in Nederland als in de rest
van de wereld is zo’n 95 procent van de zalm
die gegeten wordt, gekweekt. Wereldwijd
wordt er per jaar zo’n 2,5 miljoen ton Atlantische zalm gekweekt. Noorwegen is met ruim
65 procent de belangrijkste producent.
Andere belangrijke zalmproducerende
landen zijn Schotland, Chili en IJsland.

Zalmkweek op land
Het aantal zalmkwekerijen op land neemt
toe. Tot op heden wordt het merendeel van de
zalm gekweekt in kooien in open (zee)water.
Echter om aan de groeiende vraag te voldoen,
openen steeds meer ondernemers een kwekerij op het vaste land. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim twintig kwekerijen op land gebouwd of in aanbouw, onder andere in de VS,
Canada, Denemarken, China en Japan. In het
Zwitserse Lostallo, vlak bij de Italiaanse
grens, werd in 2017 de eerste Europese zalmkwekerij op land geopend: Swiss Lachs.
Inmiddels produceert het bedrijf 300 ton
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biologische zalm per jaar, waarvoor de
Zwitserse tophoreca graag een flink bedrag
neertelt.
De eerste Noorse zalmkwekerij op land werd
in 2019 geopend, door het bedrijf Frederikstad Seafood. Noorse zalmbedrijven zijn
ook betrokken bij kwekerijen in de Verenigde
Staten. Bijvoorbeeld het van oorsprong
Noorse bedrijf West Coast Salmon (WCS) dat
dit jaar start met de gefaseerde bouw van een
gigantische duurzame zalmkwekerij in de
Amerikaanse staat Nevada. De uiteindelijke
doelproductie is 50.000 ton zalm per jaar. In
2025 verwacht het bedrijf 14.000 ton duurzame zalm te kunnen produceren.

Controle over productie
Zalmkweek op land heeft voordelen. De
controle over de productie, waterkwaliteit en
ziektes is bij indoorkweek met recirculatiesystemen groter dan bij kweek in open zee.
De voornaamste problemen op dit moment
bij de zalmkweek zijn overmatige ophoping
van vissenontlasting onder de kooien en
zalmluis.
Het nitraat in de ontlasting van de zalmen
kan, als dit niet regelmatig door de golven
verwijderd wordt, de waterkwaliteit rondom
de kweekkooien aantasten, met nadelige

gevolgen voor andere vissen en organismes in
het water. Hierop wordt door onafhankelijke
laboratoria regelmatig gecontroleerd. Bij te
hoge nitraatconcentraties is de kweker
verplicht de hoeveelheid vissen in de kooi te
verminderen of de kooien helemaal leeg te
halen.
Zalmluis werd in het verleden bestreden met
behulp van chemicaliën als waterstofperoxi-

X

Zalm in de Nederlandse
visindustrie

Voor de Nederlandse visverwerkende
bedrijven is zalm door de jaren heen
steeds belangrijker geworden. Ruim
dertig Nederlandse visbedrijven houden
zich bezig met zalm, waaronder een
groot aantal rokerijen. Veel visverwerkende bedrijven op Urk, die in het verleden
vooral platvis produceerden, zijn zich de
laatste jaren in toenemende mate gaan
richten op zalm. Het is momenteel de
belangrijkste grondstof voor de Nederlandse visverwerkende industrie. Ook op
het gebied van de doorvoer van zalm in
Europa spelen Nederlandse bedrijven
een grote rol.

product en bedrijf | kweekzalm

 De kwekerij van Swiss Lachs in Lostallo.
 Voor de vissector is zalm inmiddels een
essentieel product.

de. Dat is inmiddels niet meer toegestaan.
Voor de bestrijding van zalmluis zijn alternatieve methodes ontwikkeld, met onder meer
speciaal gekweekte lipvisjes, warmwaterstralen en ultrasone geluidsgolven.

Verduurzaming zalmkweek
De zalmkweek is onderhevig aan strenge
regelgeving en controles en de meeste zalmkwekerijen zijn ASC (Aquaculture Stewardship Council) gecertificeerd. Ook druk
vanuit milieuorganisaties speelt hierbij een
rol. Het maximum aantal zalmen per kooi is
vastgelegd op 2,5 procent zalm op 97,5 procent water. Toevoegen van antibiotica aan het
voer is verboden. Het gebruik van antibiotica
in de Noorse zalmkweek – Noorwegen is
wereldwijd het land wat de meeste zalm
kweekt – is mede daardoor sinds de jaren ‘90
met 99 procent gedaald, aldus een rapport
van de Noorse Raad voor vis- en zeevruchten
(NSC).
Kweekzalm wordt gevoerd met behulp van
voerrobots, die volledig afgestemd zijn op de
voerbehoefte van de vissen. In het verleden
was twee tot drie kilo wilde vis nodig voor
het produceren van een kilo zalm. In de
afgelopen tien jaar zijn er door de visvoerproducenten grote stappen gezet in het verminderen van de hoeveelheid vismeel en visolie.
Het visvoer bestaat inmiddels voor 80 procent uit plantaardige en andere mariene
bestanddelen, waaronder algen en zeewier.
Een recente innovatie is het gebruik van
insecten in zalmvoer. Internationale voergigant Skretting bracht onlangs Nutra Buzz op
de markt, een voervariant met meelwormen
als ingrediënt.
Overigens zal het zalmvoer nooit volledig
plantaardig worden, de zalm is een carnivoor
is en een plantaardig dieet zou leiden tot
gezondheidsrisico’s en smaakverlies. ●

voedingnu 2 | maart 2022 29

column

Voedselveiligheid en
de lessen van covid-19
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I

k heb me altijd verbaasd over het
onbegrip over de veiligheid van
additieven. Google maar eens op:
'zijn voedseladditieven veilig?' en je
hebt snel veel berichten en websites die de
veiligheid in twijfel trekken. Additieven zijn
echter de meest veilige bestanddelen van onze
voeding. Dat komt omdat er zoveel bekend is
over hun toxiciteit. Voedseladditieven en andere gereguleerde stoffen in onze voeding worden uitgebreid toxicologisch onderzocht. Op
basis van toxiciteitsonderzoek, vaak uitgevoerd bij proefdieren, wordt hun gevaar in
kaart gebracht. Dat gevaar is iets wezenlijks
anders dan het risico. Het Voedingscentrum
legt het verschil helder uit: 'Een stof kan gevaarlijk zijn, maar hoeft dan toch geen of een
heel klein (verwaarloosbaar) risico te vormen.
(...) En andersom hoeft een stof helemaal niet
gevaarlijk te zijn, maar kan deze in grote hoeveelheden toch een risico vormen'.
Aldus is het concept 'dosis' al eeuwenlang de
basis van de toxicologie. Op basis van uitgebreid toxiciteitsonderzoek wordt vastgesteld
wat de nadelige effecten van een stof zijn en bij
welke blootstelling die niet meer optreedt. Die
dosis is het 'geen nadelig effect niveau' (no observed adverse effect level; NOAEL; soms gebruikt men ook de iets nieuwere benchmark
dose). Die NOAEL is dan het vertrekpunt voor
het vaststellen van een veilige inname door de
mens: het NOAEL wordt gedeeld door een vei-
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ligheidsfactor (onzekerheidsfactor) van meestal
100 om rekening te houden met verschillen tussen proefdieren en de mens (factor 10) en verschillen tussen mensen onderling (factor 10).
Aldus wordt een dosis die geen effect heeft in
proefdieren nog eens verlaagd tot een dosis die
al helemaal geen effect zal hebben (in het dier
noch in de mens); alle waarden op basis van
mg/kg lichaamsgewicht. Dit toxicologische concept gebruikt men al decennia lang met succes.
Op die manier wordt voor een gevaar de hoeveelheid zonder gevaar vastgesteld en na het
toepassen van een veiligheidsfactor de inname
zonder risico.
Ik moest hier aan denken in coronatijd. We hebben in Nederland vastgesteld dat een veilige afstand bestaat uit anderhalve meter. Dat zouden
we ook het NOAEL kunnen noemen. Als we dit
doortrekken naar wat dan een veilige afstand
zou zijn, kom ik uit op 15 meter. Je zou zelfs kunnen denken aan 150 meter, maar die anderhalve
is al gebaseerd op gegevens in de mens, dus 15
meter is wel voldoende. Als we de principes van
toxicologische risico beoordeling loslaten op de
corona maatregelen dan zou de maatschappij er
heel anders uitzien met een onderlinge afstand
van minstens 15 meter, Dankzij covid-19 kan ik
uitleggen hoe toxicologische risicobeoordeling
werkt. Zouden de mensen die twijfelen aan de
noodzakelijke coronamaatregelen ook de veiligheid van additieven niet vertrouwen dat zou
echt meten met dubbele maten zijn. ●
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Greendish Academy werkt aan gezonder en duurzamer voedselaanbod

Catering vier ziekenhuizen
past na cursus aanbod aan
Horecamedewerkers van vier ziekenhuizen in de regio
Rotterdam hebben het aanbod voedsel gezonder en
duurzamer gemaakt nadat ze de Greendish Academy hadden
gevolgd. Zo zijn vegetarische opties in de restaurants
gestegen en is de milieu-impact van het aanbod verlaagd.

H

et belang en de urgentie van
een duurzame en gezonde
voedselconsumptie wordt de
laatste jaren steeds breder
onderkend. De FAO (Voedsel en Landbouwor
ganisatie van de Verenigde Naties) definieert
een duurzaam dieet als: ‘voedselpatronen
met een lage milieubelasting, die bijdragen
aan voedselveiligheid en gezondheid voor de
huidige en toekomstige generaties’. De transi

tie naar meer plantaardige voeding speelt
hierbij een belangrijke rol; een voedselpa
troon zonder of met minder vlees en zuivel
geeft een lagere milieubelasting.

Het onderzoek
Bedrijfsrestaurants zijn geschikte locaties om
gezondere en duurzamere voedselconsumptie
te promoten (1). Voordat de coronapandemie
uitbrak werden er op het werk in toenemende

mate (lunch)maaltijden genuttigd (2). Via het
bedrijfsrestaurant bereik je bovendien, zeker
bij grotere organisaties, een grote en diverse
groep van bezoekers wier dagelijkse eet
routines en keuzes kunnen worden beïnvloed
door grote én kleine veranderingen in de
voedingsomgeving op de werkplek (1). Ook in
ziekenhuizen kunnen bedrijfsrestaurants een
belangrijke rol spelen in het promoten van
gezonde voedselkeuzes (3). Zo vonden Van
Kleef et al. (4) in een onderzoek in een
ziekenhuiskantine dat het veranderen van
het snackassortiment met meer gezonde
opties de keuze van de bezoekers in een
gezondere richting kan beïnvloeden. Een
duurzaam en gezond voedselaanbod in
ziekenhuizen is niet alleen belangrijk voor
patiënten ter ondersteuning van hun herstel
(5), maar ook voor zorgpersoneel voor het
behoud van hun vitaliteit (6).
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Initiatieven om een gezonder en duurzamer
assortiment aan te bieden, vergen commit
ment van het keuken- en cateringpersoneel.
De effectiviteit van deze initiatieven is daar
mee dus ook afhankelijk van de mate waarin
deze door de horecamedewerkers worden
geaccepteerd en uitgevoerd (7). Dit wordt
geïllustreerd in een ziekenhuisomgeving
door Ross et al. (8). Zij constateerden dat de
interventie geen succes had omdat er geen
gecoördineerde aanpak was en er een gebrek
was aan communicatie en gedeelde verant
woordelijkheid tussen verschillende perso
neelsleden. Daarnaast bleek uit een reeks
expertinterviews in het proefschrift van
Velema (9) dat er bij het cateringpersoneel
mogelijk weerstand bestaat om interventies
uit te voeren die naar hun mening de klantte
vredenheid in de weg staan, waarbij de
noodzaak wordt benadrukt om het catering

32 VOEDINGNU 2 | MAART 2022

personeel te motiveren als het gaat om het
implementeren van de interventie.
Dit artikel beschrijft een onderzoek waarin
horecamedewerkers van vier ziekenhuizen in
de regio Rotterdam, met ondersteuning en
financiering van gemeente Rotterdam, een
training hebben gevolgd bij online platform
de Greendish Academy en naar aanleiding
daarvan hun voedselaanbod in het bedrijfs
restaurant gezonder en duurzamer hebben
gemaakt. Het vervangen van dierlijke voor
plantaardige componenten speelt een belang
rijke rol in de doorgevoerde veranderingen in
het assortiment. Voorafgaand aan en na
doorvoering van de veranderingen in het
assortiment, zijn verschillende zaken geme
ten via een enquête onder de medewerkers en
in het assortiment zelf (zie box). Ofschoon er
in de uitkomsten van het onderzoek wel een

aantal verschillen bestaan tussen de indivi
duele ziekenhuizen, zien we vooral veel
overeenkomsten. In de hierna volgende
beschrijving van de resultaten van het onder
zoek zijn daarom de ziekenhuizen samenge
nomen.
Naast dat het lekker moet zijn, vinden hore
camedewerkers een duurzaam en gezond
voedselaanbod belangrijk (zie Figuur 1) en
het merendeel van de geënquêteerde horeca
medewerkers is het er dan ook mee eens dat
het ziekenhuis waarvoor ze werken het
belangrijk vindt dat het eetgedrag van hun
klanten verandert. Na doorvoering van de
veranderingen in het assortiment zien we een
stijging in de gepercipieerde gezondheid en
duurzaamheid van het voedselaanbod: 72%
geeft aan het eens of heel erg eens te zijn met
de stelling dat het huidige aanbod gezond is
(ten opzichte van 43% in de voormeting) en
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In hoeverre vindt u het belangrijk om een voedselaanbod te hebben dat:

Verdeling type gerechten
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Verkoopverdeling type gerechten
2%

weet
ik niet

5%

¢ Duurzaam is

51% geeft aan het eens of heel erg eens te zijn
met dat het huidige aanbod duurzaam is
(tegenover 20% in de voormeting). Hiermee
hangt samen dat de ambitie om duurzaam of
gezonder voedsel aan te bieden onder horeca
medewerkers is toegenomen, zoals gemeten
aan de hand van het model van de ‘Stages of
Change’ (10). Medewerkers zeggen er meer
mee bezig te zijn ten opzichte van de voorme
ting. Kanttekening hierbij is wel dat 35% van
de geënquêteerde horecamedewerkers aan
geeft niet echt een duidelijk beeld te hebben bij
wat duurzaam eten is. Duurzaam eten wordt
vooral geassocieerd met voedsel dat goed is
voor het milieu, of een aanbod waarbij geen
sprake is van voedselverspilling. Gezond eten
wordt gekoppeld aan veel groente, fruit en
minder suiker. Uit de enquête blijkt ook dat er
voor de horecamedewerkers vooral nog winst
te behalen is met het verbeteren van de kennis
om het voedselaanbod duurzamer te maken.
Tijdens de effectmeting gaf slechts 22% van de

medewerkers aan veel of heel veel kennis te
hebben om het voedselaanbod duurzamer te
maken (vergeleken met 47% om het voedse
laanbod gezonder te maken).
Ofschoon de meeste geënquêteerde horecame
dewerkers denken dat hun gasten van hen
verwachten dat er voor hen een rol ligt in het
duurzamer en gezonder maken van het
aanbod, ziet een meerderheid van de mede
werkers een gezond en duurzaam aanbod toch
vooral als de verantwoordelijkheid van de
leidinggevende. Duurzaamheid en gezond
heid komt ook niet direct terug in de antwoor
den op de vraag waar men het meest trots op
is in het werk. De grootste groep medewerkers
geeft aan vooral trots te zijn op het blij en
tevreden kunnen maken van de gasten. Zoals:
“Dat we elke dag onze gasten weer tevreden
weg zien gaan” en “Als mensen genieten van
wat ik gemaakt heb”. Ook de samenwerking
met collega’s wordt vaak genoemd als iets
waar men trots op is: “Gezellig met collega’s

Naast dat het lekker moet zijn, vinden
horecamedewerkers een duurzaam
en gezond aanbod belangrijk

33%

54%
6%

¢ Vlees ¢ Vis ¢ Vegetarisch
¢ Veganistisch ¢ Niet duidelijk
 Figuur 2: Assortimentsverdeling en
verkoopverdeling type gerechten

werken en goeie communicatie met elkaar
hebben”, “Geweldige collega’s”.
Impactmetingen: het aanbod van vegetari
sche gerechten is fors gestegen
Het volgen van de Greendish Academy heeft
ertoe geleid dat het aanbod van vegetarische
gerechten gemiddeld 41% van het totale
aangeboden assortiment beslaat. Het aandeel
in de verkoop is procentueel nog groter (54%)
(zie Figuur 2). Daar staat tegenover dat het
aandeel ongezonde snacks in het assortiment
en de verkoop nog wel erg hoog blijft.
Voor elk ziekenhuis hebben we de milieu-im
pact van de top 5 meest verkochte gerechten
bekeken en doorberekend wat dit op jaarbasis
is (zie Figuur 3). De resultaten laten zien dat
er voor deze top 5 een slag is gemaakt in het
verlagen van de milieu-impact. Zo is de
uitstoot van broeikasgassen (kg CO2 equiva
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 Figuur 3: Totale milieu-impact per jaar van alle ziekenhuizen samen

lent) en landgebruik gemiddeld met 65%,
respectievelijk 52% per gerecht gedaald als
gevolg van kleinere portionering van dierlijke
eiwitten en een verschuiving van vlees naar
vegetarische gerechten. Het waterverbruik is
wel met 25% gestegen, hetgeen een gevolg is
van een toevallige keuze voor bepaalde
ingrediënten. Wel constateren de onderzoe
kers dat er nog winst te behalen is met het
gezonder maken van de top 5 gerechten met
volkorenproducten en een betere bereidings
wijze van groenten.
Horecamedewerkers waren grotendeels
enthousiast over de Greendish Academy, zo
blijkt uit de evaluatie-interviews aan het
einde van het project. De challenges die
verbonden waren aan het project vond men
goed te doen omdat men daar de vrije hand
in had, wat mogelijk een positieve bijdrage
geleverd heeft aan de effectiviteit omdat
deze door deze medewerkers worden geac
cepteerd en uitgevoerd (7). Verbetermoge
lijkheden zag men in de details. De theorie
vond men wat lastiger. Medewerkers hebben
vaak niet de tijd om alle theorie door te lezen
en zijn vaak lager opgeleid. Uit de evalua
tie-interviews kwam ook naar voren dat het

soms lastig is om het hele team mee te
krijgen. Er werden suggesties gedaan om de
motivatie onder medewerkers te vergroten.
Bijvoorbeeld door medewerkers zelf met
ideeën te laten komen en hun suggesties te
verwerken, maak je ze enthousiast en betrek
je ze bij het project. Zo werd in een van de
interviews genoemd dat het medewerkers
met een andere culturele achtergrond
motiveert, bezig te zijn met gerechten van
hun eigen cultuur. De minder gemotiveerde
medewerkers kunnen meegenomen worden
door gebruik te maken van het enthousias
me van andere, meer gemotiveerde mensen.
Horecamedewerkers zelf laten ervaren dat
de (vegetarische) alternatieven lekker zijn
kan ook helpen om te overtuigen. Tot slot is
goede en betrokken communicatie vanuit de
opdrachtgever (het ziekenhuis) naar de
medewerkers belangrijk.

Conclusie
De transitie naar een gezonder en duurzamer
voedselsysteem is een belangrijke opgave
voor de toekomst. Binnen de Green Deal
Duurzame Zorg streven zorgorganisaties,
overheid en bedrijven naar een gezond en

De motivatie van
individuele medewerkers
blijkt cruciaal
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duurzaam voedingsbeleid in de zorg . Zo
komt er in ziekenhuizen meer aandacht voor
een gezonde leef- en werkomgeving. De hier
gepresenteerde studie laat zien dat de Green
dish Academy heeft geholpen om horecame
dewerkers van vier ziekenhuizen meer te
betrekken bij het voedselaanbod. Horecame
dewerkers hebben een positief beeld van het
veranderde voedselaanbod en zeggen meer
met duurzaamheid en gezondheid bezig te
(willen) zijn. Het volgen van de Greendish
Academy heeft ertoe geleid dat het aanbod en
vooral de verkoop van vegetarische gerechten
fors is gestegen. Ook is er in elk ziekenhuis
een behoorlijke slag gemaakt in het verlagen
van de milieu-impact van hun top 5 gerech
ten. Daar waar de Greendish Academy is
gebruikt, was het behulpzaam bij het ver
duurzamen. Motivatie van individuele mede
werkers blijkt cruciaal, waarvoor de mede
werkers in de evaluatie-interviews zelf
enkele tips gegeven hadden hoe deze te
vergroten.

Disclaimer
Uiteraard heeft corona in de ziekenhuizen
grote invloed gehad. Zo hebben we als gevolg
van deze pandemie helaas geen effectmeting
onder de gasten van de bedrijfsrestaurant
kunnen uitvoeren. Ook zat er om die reden
een relatief lange tijd tussen de metingen. De
lockdown heeft waarschijnlijk ook impact
gehad op het aanbod, de focus in de bedrijfs
voering en de manier van werken (bijvoor
beeld alleen afhaal mogelijk, etc). In dit
artikel ligt de nadruk dan ook op de uitkom
sten van de nameting. ●
*Corresponding author
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Thema:
plantaardig

Lekker burgerlijk

H

et was best een zware bevalling,
want er waren nogal wat tegenslagen. Ik noem corona en dus
in thuisquarantaine terwijl het
huis werd uitgebouwd, een muur die moest
worden afgebroken omdat de kast vanwege
een meetfoutje net niet paste en een plafond
dat tijdens het stuken zomaar naar beneden
kwam. Maar, hij is er: mijn nieuwe keuken!
Intens trots, dankbaar en gelukkig ben ik!
Het is zo’n keuken met een kookeiland in het
midden. Hierdoor gebeurt er iets bijzonders:
koken én lekker en gezond eten staan ineens
óók in het middelpunt. Met z’n allen zijn we
aan het koken of aan het ‘mis en placen’.
Omdat de helft van het gezin vegetarisch eet
experimenteren we vooral plantaardig. Onze
nieuwste trend is: zelf vegetarische burgers
maken. Lekker burgerlijk! Natuurlijk kun je ook
kiezen voor een losse portie linzen of bruine
bonen. Maar daarvoor doen onze verwende
vegetariërs het niet.
Naar de supermarkt gaan voor een vleesvervanger is ook geen optie. Als ik daar voor de
enorme koeling sta waarin al die producten
zijn uitgestald, springen de tranen me in de
ogen. Ten eerste vanwege de immense hoeveelheid. Ten tweede omdat het zulke bewerkte producten zijn. Als je goed kijkt naar
de ingrediënten, concludeer je al snel dat het
hier gaat om zogenaamde ultra-processed
foods, gemaakt met veel hulpstoffen, zout en

verzadigd vet. En opvallend: ze worden lang niet allemaal verrijkt met
ijzer en vitamine B12, terwijl dát nou
net een voordeel kan zijn van zo’n in de
fabriek geproduceerde burger.
Laten we er als voedingsvoorlichters
daarom voor zorgen dat plantaardig eten
mensen aanzet ook gezónder te eten. Dat lijkt
voor de hand liggend, maar dat is het niet. Dus
niet kiezen voor een kant- en klare oplossing,
maar zelf de keuken in. Een plantaardiger voedingspatroon is waar we naar toe moeten in
de nabije toekomst, maar het vergt wel wat
meer tijd, energie én liefde voor eten.

Suzan Tuinier
Voedingsdeskundige
en eigenaar van
communicatiebureau
Nutrimedia.

Er zit dus niets anders op dan flink aan de slag
te gaan in onze nieuwe keuken! We verzinnen
de meest vreemde combinaties en lang niet
altijd is het een succes. Onze favorieten tot nu
toe zijn de kikkererwtenburger met zoete
aardappel en wortel en de linzenburger met
walnoten en rode bietjes. Nog wel een tip tot
slot. Kies een strategische plek voor het
mixen, of gebruik een goede keukenmachine.
Even de staafmixer uit de losse pols gebruiken, zorgde ervoor dat de bruinebonenprut
hoog tegen de pas geverfde muur spoot. En
dat doet toch wel een beetje pijn in zo’n
nieuwe keuken. ●

Suzan
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diëtetiek | Leefstijlmonitor

Uitkomst Leefstijlmonitor

Overgewicht, alcoholgebruik
en roken nauwelijks gedaald
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het
CBS blijkt dat overgewicht, roken en alcoholgebruik
nauwelijks is gedaald sinds 2018. In 2021 had de helft van de
volwassenen overgewicht, 21 procent rookt wel eens, 7 procent
was een overmatige drinker en 8 procent een zware drinker.

H

et CBS stelde de Gezond
heidsenquête/Leefstijl
monitor 2021 op in samen
werking met het RIVM, het
Trimbos-instituut en Pharos. De conclusie is
dat het aandeel volwassenen met overgewicht
en obesitas, rokers en overmatige en zware
drinkers ver boven de doelen van het Natio
naal Preventieakkoord voor 2040 zijn gesteld.
Roken en problematisch alcoholgebruik
moeten in 2040 zijn teruggebracht naar
5 procent, overgewicht naar 38 procent en
obesitas naar 7,1 procent.
Het aandeel van volwassenen met over
gewicht lag in 2021 even hoog als in 2018,
namelijk 50 procent. Ook het aandeel van
volwassenen met obesitas bleef hetzelfde,
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14 procent. Welvaart en het opleidingsniveau
lijken hier invloed op te hebben. In 2021 had
44 procent van de volwassenen in de hoogste
welvaartsgroep, bij andere welvaartsgroepen
was dat ruim de helft. Ook hadden mensen
met een hoge welvaart minder last van
obesitas (10 procent). Bij mensen in de laagste
welvaartsgroep is dit 19 procent.
Ook opleiding heeft invloed op het gewicht.
Bij laagopgeleiden had 60 procent last van
overgewicht, bij hoogopgeleiden was dit
41 procent. Het percentage laagopgeleiden met
obesitas (18 procent) lag bijna twee keer zo
hoog als onder hoogopgeleiden (10 procent).

overmatig alcohol. Het percentage zware
drinkers (8 procent) bleef vrijwel gelijk.
Het aandeel overmatige en zware drinkers
onder volwassenen in de groep met de hoog
ste welvaart lag hoger dan in de groep met de
laagste welvaart. In de hoogste welvaarts
groep was 9 procent een overmatige drinker
en 10 procent een zware drinker. Onder
volwassenen in de laagste welvaartsgroep
was dit respectievelijk 6 en 7 procent. Over
matig alcoholgebruik verschilde niet tussen
volwassenen met laag en hoog onderwijs
niveau. Het aandeel zware drinkers was
hoger onder hoogopgeleiden (9 procent)
dan onder laagopgeleiden (6 procent).

Roken

Alcoholgebruik

Het aandeel rokers daalde licht. Van 22
procent in 2018 naar 21 procent in 2021.
Hierbij zitten grote verschillen in welvaart
sniveau. 31 procent van de groep met de
laagste welvaart gaf aan wel eens te roken.
Bij de groep met de hoogste welvaart was dit 14
procent. Ook het aandeel van laagopgeleiden
lag met 24 procent hoger. Bij mensen met een
hoog onderwijsniveau was dit 15 procent. ●

Het percentage overmatige drinkers nam iets
af. In 2021 dronk 7 procent van de 18-plussers

X Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

tekst Sanne Wolters

onderwijs | ovensnack

Winnaar Food Innovation Award

‘Bijdragen aan duurzame
en gezonde wereld’
Als jonge productontwikkelaar hoopt Guusje van der Vleuten (22 jaar)
een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ze viel met haar Better
Bites, kubusvormige vegetarische ovensnacks, in de prijzen.

“B

etter Bites was mijn afstudeeropdracht van
de opleiding Food Innovation aan de HAS
Hogeschool en hiermee heb ik de Food
Innovation Bachelor’s Awards gewonnen. Ik
heb kleurrijke vegetarische ovensnacks bedacht voor in de
oven of airfryer. In het diepvriesschap liggen voornamelijk frikandellen en kroketten. Alles ziet er ongeveer
hetzelfde uit en smaakt hetzelfde. Ik dacht: daar kan ik
wel iets aan toevoegen, ook op het gebied van gezondheid.
Deze vegasnack, die voor de helft uit groente bestaat, heeft
een hele andere uitstraling. Ik heb gekozen voor een
kubusvorm, geïnspireerd op bonbons, zo blijft er geen loze
verpakkingsruimte over zoals bij bitterballen.”

vanwege de afstand. En wat is gezond? Snacks uit de
airfryer meestal niet, omdat ze zijn voorgefrituurd. Mijn
snacks zijn dat niet. Het wordt gelukkig steeds normaler
om duurzamere en gezondere keuzes te maken. Dat komt
mede door sociale media en je ziet ook steeds meer goede
producten in de supermarkten. Dat helpt.” ●

Productontwikkeling
“Wat de jury ook aansprak is dat Better Bites binnen de
dagkeuzes past. De meeste snacks zijn volgens het Voedingscentrum een weekkeuze. Mijn snack zou je elke dag
kunnen eten. Na het winnen van de prijs ben ik een tijdje
beziggeweest om het product in de markt te zetten, maar
dat is nog niet gelukt. Dat kwam mede omdat de tijd om er
hard aan te werken, ontbrak. Ik zou het wel heel leuk
vinden als het product alsnog wordt opgepakt. Door mijn
opleiding Food Innovation heb ik in ieder geval veel
geleerd over productontwikkeling.”

Gezonder
“Inmiddels ben ik afgestudeerd en op zoek naar een baan
als productontwikkelaar. Het lijkt me heel leuk om mijn
steentje bij te dragen aan een betere wereld, op het gebied
van duurzaamheid en gezondheid. Vegetarisch is, in
tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet per se een
duurzamere keuze. Dus wat is nou duurzaam en wat niet?
Een avocado is gezond maar is niet altijd duurzamer

De Food Innovation Bachelor’s Award is een initiatief van
het Voedingscentrum. Deelname aan de jaarlijks
terugkerende wedstrijd staat open voor studenten van alle
voedingsgerelateerde hbo- en wo-opleidingen.
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boeken | recensie door Michelle de Koning

Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow,
de online boekhandel die ruim 1,5 miljoen
titels binnen 24 uur levert

Slow Food Nederland

De Ark van de Smaak
“Het is een verzameling van zaken die waarde hebben.” Zo staat het in de inleiding. En zo voelt het ook. Van Boerentenen en Heilige boon (het boek begint met
akkerbouw) tot Vlaardings ijzerkoekje en vergeten vleeswaren (ambachtelijke producten). Tussendoor is er aandacht voor de Bergse ansjovis (visserij) en de bonte
geit, Blaarkop en Barnevelder (Veeteelt en dieren), Zoutewelle en ossenpeer
(Fruitteelt). In De Ark van de Smaak vind je verhalen en geschiedenis van honderd
oude voedselsoorten, rassen en gewassen die horen bij de Nederlandse geschiedenis, ons landschap en onze cultuur. Van alle producten wordt een beschrijving
gegeven, daarna volgt de geschiedenis en komt het culinair gebruik aan bod.
Mij bekruipt een gevoel van trots als ik dit boek doorblader en hier en daar een
stukje lees, omdat een naam me aanspreekt of omdat ik benieuwd ben waar een
product vandaan komt en hoe lang we het al eten. Wat hebben we in Nederland
ontzettend veel mooie lokale producten. Ik krijg ook gelijk zin om eropuit te gaan
en lokale kaas te kopen en appels te plukken, met vissers mee te gaan en naar bijzondere soorten vlees te vragen bij de lokale slager en boer. En dat is natuurlijk
precies de bedoeling van de samenstellers van De Ark van Smaak. Ze noemen het
zelf dan ook een ‘doe-boek’. Want om te voorkomen dat deze dingen verdwijnen
door de manier waarop we nu eten maakte Slow Food Nederland dit boek als
‘uitnodiging om door middel van onze dagelijkse maaltijd bewust een aandeel te
nemen in de toekomst van klimaat, landschap en landbouw’.
De Ark van de smaak is bedoeld zoals de ark van Noach was bedoeld: om rassen
en gewassen te redden, van homogenisering, industrialisering en smaakvervlakking. En om te laten zien hoe rijk we nu eigenlijk (nog) zijn. Hoeveel er nog
te proeven en te beleven valt op het gebeid van smaken, kleuren
en texturen. “Wie in een moderne stad woont, beseft vaak niet dat voedsel en leven met elkaar verbonden zijn”, schrijft Carolyn Steel (auteur van Wat
gaan we eten?) in het voorwoord. Daar wil dit boek
verandering in brengen. Bij elk product in het boek
eindigt de beschrijving met een stukje ‘Huidige
situatie’. Die is lang niet altijd rooskleurig. Plantensoorten dreigen te verdwijnen, traditionele worsten
worden niet meer gemaakt en de Zeeuwse platte
oester wordt verdrongen. Laat dit boek een aanzet
zijn om beter om ons heen te kijken en meer te
zoeken naar onze lokale pareltjes en smaakbommetjes. En mis je informatie over een product of
denk je dat er een dier of een koek mist? Geef het
door, want Slow Food vindt: dit boek is niet af.
Prijs:

29,99 | ISBN: 9789462497764
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KLANTGERICHT LEIDERSCHAP
In dit boek legt Sydney Brouwer de link tussen
klantgerichtheid en leiderschap. Aan de hand van
verschillende voorbeelden en anekdotes uit de
praktijk neemt Brouwer je mee langs acht principes
die leiders zullen helpen bij het bouwen van een
klantgerichte cultuur. En beantwoordt hij de
hoofdvraag; hoe zet je klantgerichtheid op de kaart,
en hoe faciliteer en stimuleer je dat?
Schrijver Sydney Brouwer
Prijs 24,99
ISBN 9789089653932

HET EXCELLENTE KOOKBOEK VAN
DOCTOR CAROLUS BATTUS UIT 1593
In 1593 verscheen Het Excellente Kookboek van
doctor Carolus Battus, het was een verzameling
van zo’n driehonderd recepten. Twee neerlandici
Christianne Muusers en Marleen Willebrands
vertaalden dit historische boek naar modern
Nederlands en geven uitgebreide achtergrond
informatie. Het boek won onlangs de Joop
Witteveenprijs 2022
Schrijvers Marleen Willebrands,
Christianne Muusers, Alexandra van Dongen
Prijs 29,95
ISBN 9789056156497

NUMMER 1
In dit boek geeft Aartjan van Erkel tips voor
marketing. Hij begint in het boek met de uitspraak
dat ‘entertainers’ geld verdienen aan marketing tips
geven. Dus geeft Van Erkel als tip; gebruik
marketing in je eigen artikelen, advertenties en
nieuwsbrieven, klanten zullen geen genoeg van je
krijgen. Stop met teachen, en begin met teasen.
Schrijver Aartjan van Erkel
Prijs 23,99
ISBN 9789089656124

De centrale ontmoetingsplek in de Benelux
rondom hightech innovaties
in de voedingsmiddelenindustrie

7 redenen om deel te nemen aan Food Technology 2022

• Presenteer uw bedrijf gedurende twee dagen aan meer dan 2.000 professionals
uit de voedingsmiddelenindustrie.
• Fabriek van de toekomst, Duurzame en transparante keten, Food innovatie,
Veilig voedsel en Food Lab.
• Denk mee over de samenstelling van het congresprogramma.
• Vergroot uw netwerk tijdens de internationale Meet & Match.
• Demonstreer uw innovaties met live-demo’s op uw stand.
• Profiteer van een all-in concept: uw deelname wordt van A tot Z voorbereid door
een professioneel team. Deelname is kinderspel door het complete servicepakket.
• Vanzelfsprekend neemt de organisatie passende maatregelen om het event veilig te
laten plaats vinden.

Meer weten en direct aanmelden als exposant?

www.food-technology.nl/exposanten

Food Technology 2022

Kennis- en netwerkevenement
13 en 14 april, 2022
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Organisatie:

