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Plus size voor kinderen
Het is vast een beroepsafwijking, maar ik vind het heerlijk om in het 
buitenland naar de supermarkt te gaan. Heeft u dat ook? Vreemde 
merken, andere kleuren en onbekende producten. Dit jaar kon ik 
me verheerlijken aan de Britse schappen. Daar zijn van die heerlijke 
XXL-winkels waar ik makkelijk een halve dag kan rondstruinen. De 
andere helft van de dag bracht ik het liefst door in een pub of een 
tearoom onder het genot van thee met melk en scones met jam en 
room. Het Engelse weer was echter niet zo erg dat ik dat elke dag 
als excuus kon gebruiken. 
Ik was onder de indruk van de Britse supers. Alleen de gang voor 
ontbijtgranen was al drie meter lang met aan beide kanten vele 
soorten granen. Deze ontbijtsectie is keurig ingedeeld met de bord-
jes: healthy, kids, adults, organic, free from. 
Het gedeelte met kant-en-klaarmaaltijden was bijna zo groot als 
de kleine supermarkt in mijn wijk. De meeste supermarkten heb-
ben voor vele producten aparte lijnen. Pindakaas, al sinds jaar en 
dag mijn favoriete broodbeleg, is te vinden in een organic, healthy, 
indulgence en low price variant. Dat supermarkten flink werk 
maken van de trend gezondheid maakte een etalagegrote adver-
tentie bij een retailer duidelijk: Our ready meals lack a certain some-
thing. Hydrogenated fats. Hier nog nergens gezien. 
Dezelfde Britse retailer Marks & Spencer maakte in juli bekend 
dat het een plus size kledinglijn op de markt gaat brengen voor 
kinderen vanaf drie jaar. Ondanks dat dit niet de eerste kledinglijn 
voor dikke peuters is, sprongen de Engelse media op het nieuws. 
Volgens de Britse gezondheidsorganisaties legt deze actie het obe-
sitasprobleem genadeloos bloot. 
Marks & Spencer zegt met de speciale lijn te voldoen aan vragen 
van klanten. Een broek voor een plus size four year old zou een 
slanke achtjarige ook passen. Het probleem in Engeland is groot. 
Een op de vijf Britse kinderen heeft last van overgewicht op het 
moment dat ze voor het eerst naar de basisschool gaan. Net zoals 
M&S inspeelt op de vraag van de consument doet de supermarkt 
dat ook. En ook de voedingsmiddelenindustrie. Zero vet, zero sui-
ker, zero salt, maar … met dezelfde smaakbeleving. Dat is en blijft 
de vraag van het moment. 
Maar de uitgebreide keus in de supermarkt nekt de consument. 
Voorbeeld: in een supermarkt legden we een zak met 10 portiezak-
jes chips voor £1.49 in ons winkelwagentje. Prima, totdat de vrien-
delijke caissière ons wees op een aanbieding van 26 portiezakjes 
chips voor £1.29. 
Wat zou u kiezen? Gelukkig was 
het een actieve vakantie!
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Bij de verwerking van aardappelen tot aard-
appelproducten worden gesne-
den aardappelen geblancheerd 
om de juiste smaak en kleur van 
het eindproduct te realiseren. 
KWR testte bij Lamb Weston 
Meijer nanofilters om blan-
cheerwater bij hoge tempera-
tuur te zuiveren. De opbrengst van de nano-
filtratie bleek te laag; stabiele bedrijfsvoering 
is niet mogelijk. 

Wie aan energiebesparing 
in de vleesindustrie denkt, 
heeft niet meteen de ver-
pakkingen voor ogen. Maar 

als bedrijfsprocessen worden veranderd of 
machines vervangen, loont het de moeite om 
de energie- en milieuaspecten van verpakkin-
gen in de hele productieketen kritisch tegen 
het licht te houden. Drie ervaringsdeskundi-
gen komen aan het woord.

28 Besparen

24 Water zuiveren  

10 Succesproduct: Magnum


