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InhoudBespiegelingen

Echt zijn
Even een korte Tien voor Taal quiz. Welk woord past op 
de puntjes? … leidinggeven, …koken, een … LinkedIn 
profiel en … schilderen. Een zoekactie levert snel het 
woord authentiek op.
Authenticiteit is hot. ‘Als je maar jezelf bent, dan komt 
alles goed’, zo willen vele coaches je laten geloven. 
Maar wanneer ben je jezelf, kan je het meten? 
Authenticiteit is ook het thema van deze VMT. In tegen-
stelling tot authentiek leidinggeven is de authenticiteit 
van voedingsmiddelen vaak wel te meten. Het Rikilt 
beschrijft bijvoorbeeld hoe ze een biologisch ei van een 
niet-biologische variant kunnen onderscheiden. TNO 
kan aantonen of een cognac jong of oud is. Behalve 
meten is de controle van documenten nog altijd de 
geijkte methode om aan te tonen of een product aan de 
regels voldoet. Het meten van authenticiteit kan deze 
papieren controle ondersteunen, betoogt het Rikilt. 
Deze papieren controle gecombineerd met een inspec-
tie is de methode die Skal toepast om biologische voe-
dingsmiddelen te controleren. VMT mocht mee met 
Skal naar de certificering van Profish Food. Het bedrijf 
wil biologische garnalen invoeren en had daarvoor een 
inspectie aangevraagd. De ervaring met het aanvragen 
van voedselveiligheidscertificaten, maakte dit traject 
makkelijk voor Profish Food. Als producten op elkaar 
lijken, maar sterk in prijs verschillen, kan dat tot fraude 
leiden. De  Amerikaanse onderzoekers Doug Moyer en 
John Spink stellen in het artikel op pagina 15 dat een 
frauduleuze handeling als honing verdunnen met sui-
kerstroop onder dezelfde criminele activiteit valt als 
melamine toevoegen aan melkproducten. De nVWA 
maakt wel onderscheid tussen deze activiteiten. Wilde 
zalm verkopen als gewone, dat is misleiding. Melamine 
toevoegen aan  melk, dat is vervalsing. 
Ik zie de ernst van de laatste actie in, maar volgens mij 
zijn beide criminele activiteiten. Melamine raakt aan 
voedselveiligheid en krijgt daarom (terecht) veel meer 
aandacht, maar dat betekent niet dat niet-biologische 
eieren verkopen als biologische niet crimineel is. Het is 
goed dat de nVWA  voedselveiligheid prioriteit geeft. 
Niemand wil voedingsmiddelen die de gezondheid 
schaden. Maar wie controleert of ons voedsel echt is?
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Thema: Authenticiteit 
De authenticiteit van voedingsmidde-
len is te meten, ook van biologische 
producten. Maar de controle van docu-
menten is nog altijd de geijkte metho-
de om de herkomst vast te stellen. In 
deze VMT onder andere een reportage 
tijdens een bio-inspectie en een over-
zicht van meetmethoden. 

Thema: auThenTiciTeiT

10 Analytische verificatie voor vaststellen 
authenticiteit 

15 De ‘chemie’ van de misdaad

18 Europese bescherming tegen namaak

21 Meten van smaak en herkomst

22 Op pad met de bio-inspecteur

nieuws

6 Marktactueel

41 Ingrediënten

10-23

_VMT_004-005   4 22-09-2011   16:08:04




