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InhoudBespiegelingen

Crisis- en feestsferen
De Europese regeringsleiders werken onder leiding van 
de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanse-
lier Merkel koortsachtig aan een oplossing van de euro-
crisis. Griekenland hangt aan een zijden draadje, Italië 
staat op omvallen, terwijl overal in de EU de economi-
sche groei minimaal is of - erger - geen groei. Het 
recessiespook doemt op en van consumenten tot inves-
teerders neemt het vertrouwen af. Niet voor niets rie-
pen CEO’s als Paul Polman van Unilever en Feike 
Sijbes ma van DSM in een open brief op om een einde te 
maken aan de eurocrisis. Ze maken zich zorgen over de 
toekomst van Nederland en Europa. Het gedaalde con-
sumentenvertrouwen vertaalt zich in minder bestedin-
gen en raakt dus ook de voedingsmiddelenindustrie, 
die ook al grote hinder ondervindt van de gestegen prij-
zen van agrogrondstoffen. 
U zit in die letterlijk donkere dagen voor Kerst vast niet 
te wachten op al dat negatieve nieuws. In deze VMT valt 
het woord ‘crisis’ dan ook niet. Liever hebben we het 
over de heerlijke gerechten die mogelijk in de (verre) 
toekomst te maken zijn met de voedselprinter. Je gooit 
er een paar bijzondere ingrediënten in en er komt een 
compleet kerstdiner uit of een schaal oliebollen. Zo ver 
zijn ze nog niet bij TNO en De Grood Food Innovations, 
maar ze werken er wel met man en macht aan om dit 
mogelijk te maken.
Nu we toch in feestsferen verkeren: misschien zijn olie-
bollen met poedersuiker volgend jaar wel helemaal 
passé en strooien oma en opa steviapoeder over de 
Oudhollandse lekkernijen. In de laatste maanden van 
het jaar groeide de zoetstof nog bijna uit tot het item 
van 2011. Deze nieuwe concurrentie voor suiker kan 
geen kwaad. Mogelijk komen voor al die andere duur-
dere grondstoffen ook alternatieven in beeld. Duurza-
me opties wellicht, zoals ook bij fossiele brandstoffen 
en ‘groene’ energie gebeurt. Je weet het maar nooit. De 
crisis plaatst veel in een ander daglicht. De euro dan 
ook maar inwisselen voor de gulden? Daar zal de voe-
dingsmiddelenindustrie waarschijnlijk niet op zitten te 
wachten. Het vizier moet gericht zijn op de toekomst en 
de gulden weerspiegelt het verleden.
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