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Wat is de Poolse naam van conserveer-
middel E201? In welke grondstoffen komt
Salmonella voor? Hoe beïnvloeden plan-
tensterolen het cholesterolgehalte in het
bloed? Wat is de ontstaansgeschiedenis
van kauwgom? Antwoorden op deze en
nog veel meer vragen zijn te vinden op
www.food-info.net. Bij industrie en con-
sumenten bestaat behoefte aan deze in-
formatie, zo bewijzen de bezoekersaan-
tallen. “Per maand trekken we 125.000
bezoekers die per keer gemiddeld drie
pagina’s bekijken. Per dag komen er der-
tig nieuwe vragen binnen en die probe-
ren we allemaal op de site te beantwoor-
den”, aldus Ralf Hartemink, programma-
directeur Food Technology aan Wage-
ningen Universiteit en initiatiefnemer van
de site. “We bieden onafhankelijke infor-
matie en dat waarderen bezoekers.”

Digitale encyclopedie
Wat in 1998 begon als een eenvoudige
Nederlandstalige website met vragen en
antwoorden over voedselbereiding, is
anno 2006 uitgegroeid tot een digitale

encyclopedie in meer dan 20 talen. “In
het Nederlands en Engels zijn ruim dui-
zend pagina’s beschikbaar, daarna vol-
gen Grieks en Frans. We hebben zelfs een
speciale vermelding gekregen op de
Griekse tv. Ons streven is om alle infor-
matie in de belangrijkste Europese talen
en daarnaast in het Chinees, Indonesisch
en Turks op de site te hebben. Per week
voegen we honderd nieuwe pagina’s
toe”, vertelt Hartemink. “Stafleden van
de universiteit zorgen voor nieuwe infor-
matie op de site. Projectleider Martina
Starovi_ová stuurt ongeveer vijftig bui-
tenlandse studenten Food Technology
aan die werken aan de vertalingen. Infor-
matie en vertaling worden altijd nageke-
ken, zo kunnen we de kwaliteit van de
informatie garanderen.”

Betrouwbaar
De site was in eerste instantie opgezet
voor consumenten, maar trekt ook veel
bezoekers vanuit de voedingsmiddelen-
industrie zelf. “We hebben gemerkt dat
de universiteit als betrouwbare en onaf-

hankelijke informatiebron wordt gezien.
Ook voedingsmiddelenbedrijven weten
ons steeds meer te vinden en komen met
vragen. Daar zijn we blij mee, want we
willen een informatieplatform zijn.”

Ambitie
Om de ambitie van grootste Europese
foodsite waar te kunnen maken, zoekt
Hartemink nadrukkelijk contact met het
bedrijfsleven. “Als elk Europees bedrijf in
de foodsector ons subsidieert met één
cent per werknemer per jaar, dan kunnen
we de site beter onderhouden en profes-
sionaliseren. Dat biedt ook continuïteit
en maakt nieuwe initiatieven mogelijk,
zoals het digitale woordenboek voor pro-
ducten en ingrediënten.”
Op dit moment wordt de site gefacili-

teerd door Wageningen Universiteit en
financieel ondersteund met kleine bijdra-
gen van Unilever Research Vlaardingen,
Nestlé en de International Dairy School
Wageningen. Hartemink streeft naar een
breder draagvlak: “We hebben liever veel
kleine sponsors dan een paar grote, om-
dat we voeling willen houden met de hele
sector.”
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Food-info.net wil de grootste
onafhankelijke Europese site
worden met informatie over voe-
dingsmiddelen.

‘We willen een informatieplatform
zijn voor voedingsmiddelen’

De grootste onafhankelijke Europese site met informatie over

voedsel worden, dat is de ambitie van de makers van food-

info.net. De site biedt meertalige informatie over voedings-

middelen en hun productie, ingrediënten, additieven en voedsel-

veiligheid. Wie zitten er achter food-info.net?


