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CONGRES

ÉTijdens de voorverwarming van de 
groene koffi ebonen is de temperatuur 
te laag zodat belangrijke smaakbepa-
lende processen nog niet plaatsvinden.

Tjibbe Joustra, voorzit-
ter Onderzoeksraad 
voor Veiligheid: 
“Als we het onderzoek naar 
de paardenvleesfraude heb-
ben afgerond, zal ik daar 
’s morgens in mijn key note 
speech zeker op ingaan.”

De kop in of uit het zand?
In de markt rouleren met regelmaat verdachte partijen ingrediënten en grondstoff en. 
Niemand onderneemt actie waardoor individuele bedrijven, maar feitelijk de gehele sec-
tor, grote fi nanciële risico’s en imagoschade loopt. Bert Urlings, Suzan Horst en Marjan 
Smit discussiëren of dit anders zou moeten en hoe dit dan concreet vorm te geven in de 
praktijk. Ieder voor zich, kan niet langer.

CEO Nestlé Nederland 
Marc-Aurel Boersch: 
“Jongeren vertrouwen in de 
toekomst geven, maakt 
Nestlé uiteindelijk ook 
succesvol.” 

               Suzan Horst                                          Bert Urlings                                        Marjan Smit
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U kunt erop 
vertrouwen dat 
wij een ijzersterk 
programma 
bieden!

Food Event:
Bouwen aan 
vertrouwen
Dinsdag 8 april 2014
Congrescentrum 1931, Den Bosch

De foodsector zelf gaat op zoek 
naar oorzaken, gevolgen én 
oplossingen voor de vertrou-
wenscrisis van dit moment. Ben 
er bij op 8 april op Food Event 
om te horen wat er op uw bedrijf 
of organisatie afkomt. Praat mee 
over de antwoorden.

Moet het voedselveiligheidssysteem worden 
aangepast? Welke maatregelen heeft  de voed-
selfraude tot gevolg? Is een clean label of her-
formulering met nieuwe zoetstoff en of minder 
suiker noodzakelijk? Wat betekent duurzame 
inkoop? Hoe de integriteit van grondstoff en te 
borgen? Is meer transparantie noodzakelijk? 
De antwoorden op deze vragen helpen om te 
bouwen aan het vertrouwen van consumenten 
in de producten van de moderne voedings-
middelensector. En dat is nu net het thema 
van Food Event 2014.
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Ervaringen Foppen Paling & Zalm 
Bezoek de praktijksessie ‘Vertrouwen ver-
eist veiligheid’ en luister naar Bertus van 
Panhuis, kwaliteitsmanager Foppen Paling 
en Zalm. Hij geeft  inzicht in ervaringen met 
het onderzoek, de daaruit geleerde lessen en 
hoe deze in daden om te zetten. Eric Moo-
nen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
doet bevraagt Van Panhuis waarna een 
discussie volgt over kernvragen waar elk 
bedrijf tegenaan loopt. 

Olivier Charrier, CEO 
Ferrero Nederland: 
Wat levert het Ferrero op 
om een stap verder te gaan 
dan de certifi ceringsstan-
daarden van RSPO voor 
palmolie?

Vertrouwen en imago
Welke mix van maatregelen 
ziet de sector zelf om het 
vertrouwen te versterken? 
Exclusief de uitkomsten 
van het nationale Agri & 
Food Trends onderzoek.

Stevia vs Suiker
Het ene ingrediënt staat in 
een negatief daglicht, het 
andere lijkt ‘de heilige graal’. 
Wat vertrouwt de consument, 
maar ook: wat is er mogelijk 
in de producttoepassing?

Met/zonder E-nummer*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

En meer over herformuleren 
voor een verbeterde 
productsamenstelling.

Dagvoorzitter Teun 
van de Keuken:
 Is het consumentenvertrou-
wen in voedsel en in de 
industrie te herstellen?

Debatteer mee met FNLI, 
Ahold, Consumentenbond, 
het Europees Parlement en 
Wageningen Universiteit.

Netwerkapp
Food Event verbindt via de 
netwerkapp. Stel vooraf 
vragen, maak gebruik van 
de interactieve deelnemers-
lijst, bekijk het programma, 
plan een afspraak bij het 
meetingpoint en maak 8 
april tot een vruchtbare 
netwerkdag.

               Suzan Horst                                          Bert Urlings                                        Marjan Smit

Kennis en 
inspiratie
Vragen waar Food Event 
antwoord op geeft:

Nieuwe formule:

Profi leren tijdens het VMT 
Food Event 2014?

Monique van Neutegem

Inschrijven: 
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