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Rupsje-nooit-genoeg

Lekker, gezond, gemakkelijk en goedkoop: al deze 
eigenschappen willen consumenten graag verenigd 
zien in één voedingsmiddel. Maar in de praktijk is dit 
nauwelijks te realiseren, al doen voedingsbedrijven 
nog zo hun best. Het gevolg: kritiek van ngo’s, voe-
dingsprofessionals en zelfs consumenten. En dat 
terwijl voedingsbedrijven eigenlijk niets meer doen 
dan inspelen op de consumentenvraag, die ze 
natuurlijk ook trachten te sturen.
Maar toch, de tijd dat de meeste mensen hun eigen 
voedsel verbouwden en dat er nauwelijks keuze was in 
de supermarkt, is allang voorbij. De welvaart nam toe, 
mensen kregen meer te besteden. De voedingsindus-
trie groeide mee en innoveerde er op los. De sector 
ontwikkelde in de loop der jaren vele gezonde innova-
ties. Echter, een chipje met minder vet – met behoud 
van smaak natuurlijk – bevat minder calorieën dan 
reguliere chips, maar is nooit zo gezond als pakweg 
een appel.
Nederlanders zijn verwend geraakt door de ruime keuze 
aan voedingsmiddelen en de vele aanbiedingen in 
supermarkten. De consument heeft zich ontwikkeld tot 
een rupsje-nooit-genoeg. Wat te doen? Meer kennis bij 
consumenten over de productie van voedingsmiddelen 
is nodig en ook over gezonde voeding. Omdat de weten-
schap pretendeert het publieke belang te dienen, zou-
den wetenschappers het voortouw moeten nemen. De 
voedingsindustrie kan in het kielzog volgen. Mogelijk 
creëert dit niet alleen meer bewustwording maar ook 
meer vraag naar gezonde producten. Consumenten 
realiseren zich dan dat er bij het verminderen van vet 
altijd iets voor in de plaats moet komen. In het geval
van chips zijn dat vaak koolhydraten, anders gaat dit 
ten koste van de smaak.
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Thema: Innovatie door technologie

De voedingsindustrie blij�  volop inzetten op inno-

vatie om aan de wensen van de consument te kun-

nen blijven voldoen. In sommige gevallen zijn daar-

door grote veranderingen nodig in het productie-

proces, zoals in de artikelen in deze editie valt te 

lezen. Maar hoe blijf je als bedrijf op de hoogte van 

de laatste technologische ontwikkelingen? U kunt 

de antwoorden vinden in dit themanummer.
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