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Consumentencampagnes
nodig voor vleesvervangers
De kwaliteit van vleesvervangers is de afgelopen jaren flink
verbeterd. De tijd dat een vleesloze maaltijd synoniem was voor
een smakeloze kaassoufflé is voorbij. Lekkere vleesalternatieven zijn te produceren. Nu moet de consument ze nog in groten
getale consumeren.

sturing en de strategische keuzes in de kennisontwikkeling te verankeren.
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initiatieven die er zijn moet steunen. Eén zo’n
initiatief is de stichting Viva Las Vega’s die de
consumptie van plantaardige voeding op een
creatieve manier promoot met onder andere
een veggiechallenge en een foodfestival. Een
ander recente consumentenactie is de uitdeelactie van de stichting Natuur & Milieu van
vleesvervangers van de Vegetarische Slager
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• Dionne Irving •

029

