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InhoudBespiegelingen

Hamburgers en  
groene smoothies

Op het moment dat u deze VMT leest, reis ik door het 
zuidwesten van de VS. Het land van hamburgers,  
megapizza’s en afvalprogramma’s zoals The Biggest 
Loser. Ik ben al door velen gewaarschuwd over de groot-
te van de porties in de VS. (Veelgehoorde tip: “Bestel 1 
gerecht en drankje en deel het”.) 
Maar de VS is meer dan dat, zeker in Los Angeles waar 
gezond eten gemeengoed is. Groene smoothies zijn 
overal verkrijgbaar, het succes van de ‘groene’ super-
markt Whole Foods met alleen biologische voedings-
middelen en grote, succesvolle boerenmarkten. In de 
restaurants koken chef-koks met ingrediënten uit de 
omgeving en is vegetarisch geen synoniem voor een 
geitenkaas-honingsalade. U kunt zich voorstellen dat ik 
me op het moment van schrijven enorm verheug op de 
gezonde en lekkere gerechten. De perceptie die ik van 
gezond heb, lijkt op die van de meeste consumenten. 
Dit is ook het thema van deze VMT: wat is de perceptie 
van gezond en hoe haakt de voedingsmiddelenindus-
trie daarop in? 
Groente en fruit worden onmiskenbaar gezien als 
gezond. Legio (kleine) ondernemers springen in op 
deze perceptie. In dit themanummer leest u over  
Proviand, een vleesvervanger zonder soja, gemaakt van 
Nederlandse groenten en peulvruchten.  
Naast groente en fruit geven ook bepaalde kenmerken 
van voedingsmiddelen de perceptie van gezond, zoals 
de (benadrukte) afwezigheid van E-nummers en ook 
grondstoffen uit de buurt kunnen op een warme 
belangstelling van de consument rekenen. Volsmaakt is 
daar illustratief voor: een samenwerking tussen Neder-
landse fruittelers en innovatiebedrijf TOP, die fruitpu-
rees maken zonder E-nummers. De fruitpurees zitten in 
een pouche, waardoor ze ook onderweg te eten zijn, 
want gezond moet wel gemakkelijk zijn voor de heden-
daagse consument.  

Bent u benieuwd naar mijn eetbelevenissen gezond  
(of niet) in de VS? Ik houd een blog bij op:  
www.etenonderweg.wordpress.com

Dionne Irving
d.irving@mybusinessmedia.nl
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