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Een zoutarme herfst
De bomen verliezen hun geelgekleurde bladeren, regendruppels 
stromen langs de ramen en spinnen zoeken onderdak in de warme 
hoeken van de huiskamer. Het is weer herfst. De avonden worden 
langer, tijd om te cocoonen. Onder een wollen deken op de bank 
voor de televisie of met z’n allen rond de keukentafel: uitgebreid 
eten, drinken, spelletjes spelen. Tijd voor pompoensoep, warme 
chocolademelk, pepernoten en snert met rookworst. Tegenwoordig 
kan cocoonen ook gezonder. Pompoensoep zonder conserverings-
middelen, kunstmatige kleur- en smaakstoffen, warme choco-light, 
pepernoten met 50% minder suiker en rookworst met 25% minder 
vet en zout. Maar is het nog even lekker? U bent in ieder geval hard 
aan het werk om de smaak van de gezondere producten op peil te 
houden. Dit themanummer gaat over de zoektocht naar gezonde 
smaakvolle producten.
Consumenten en/of retailers willen geen suiker, zout of vet in hun 
eten, want deze ingrediënten zijn slecht voor de lijn, de bloeddruk 
en de slagaders. Ook E-nummers zijn taboe of ze moeten niet op de 
ingrediëntenlijst op de verpakking voorkomen (als het E-nummer 
uitgeschreven staat, is het vreemd genoeg wel goed). Maar … de 
worst of de chocolademelk moet wel precies hetzelfde smaken. Dat 
is in veel gevallen erg lastig, maar de smaak is heilig. Aan de ene 
kant terecht, want de consument heeft veel keuze. Als iets hem niet 
bevalt, kiest hij voor een ander product. Zelfs binnen onze gezond-
heidsbewuste redactie merkte iemand op gegeven ogenblik de 
zoutverlaging in de soep op en moest zich inhouden om niet naar 
het zoutvaatje te grijpen. Maar de consument kan ook wel wennen 
aan een nieuwe smaak. Zie het succes van Coca-Cola Light of Opti-
mel. Oké, een flink marketingbudget helpt om de acceptatie door 
te drukken, maar het kan wel. Als de gezondheidsvoordelen van 
het geherformuleerde product duidelijk zijn, heeft het geen zin om 
krampachtig aan dezelfde smaak te blijven vasthouden. 
In dit themanummer kunt u lezen dat velen net als u zich met deze 
lastige problematiek bezighouden. Brenntag informeerde de vlees-
sector over de mogelijkheden van zout- en vetreductie en een clean 
label. Snoepproducent Mars haalde een paar procent verzadigd 
vet uit de Mars-repen en verwijderde de kunstmatige kleurstoffen. 
Dat is geen makkelijke exercitie, want de zo gewilde natuurlijke 
kleurstoffen hebben zo hun nadelen. Dat blijkt uit het artikel over 
azokleurstoffen. De beruchte Southampton-studie leidde tot een 
verplichte waarschuwing op de verpakking van levensmiddelen. 
Pepsico, Verstegen en Vrumona 
vonden een oplossing voor deze 
vervanging, meldt deze VMT-
uitgave. 
Veel leesplezier eventueel op de 
bank onder een deken met een 
warme choco, light of niet. 
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Natuurlijk en smaakvol leken de sleutelwoor-
den op SIAL dit jaar. Fabrikanten maakten 
volop gebruik van het Europese logo voor 
biologische producten dat sinds 1 juli ver-
plicht is om hun producten te profileren. Ook 
was er aandacht voor producten gericht op 
kinderen en duurzaamheid. 
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