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Wie wint de  
Jaarprijs Goede Voeding?

Jury en publieksprijs
De jury van de Jaarprijs Goede Voeding 2013 
bestaat uit vertegenwoordigers van verschil-
lende geledingen die in Nederland betrokken 
zijn bij voeding, voedselproductie en com-
municatie daarover en staat onder voorzitter-
schap van prof. Frans Kok, hoofd afdeling 
Humane Voeding, Wageningen Universiteit.  
Daarnaast krijgt het publiek de mogelijkheid 
zijn stem uit te brengen via de website van de 
Jaarprijs.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Kort na de openstelling van de prijs zijn er al 
vijf aanmeldingen van bedrijven die naar de 
prijs meedingen. Het gaat om producenten 
van zowel basisvoedingsmiddelen als indus-
trieel vervaardigde producten. De doorstart 
van de prijs wordt dus in de sector positief 
ontvangen.  

Voorheen Jaarprijs Voedingscentrum
Tot 2011 gaf het Voedingscentrum de prijs 
uit, onder de naam Jaarprijs Voedingscen-
trum. VMT en de twee andere voedingsvak-
bladen voor professionals van uitgever 
MYbusinessmedia, Voeding Nu en Food 
Hospitality, zetten de prijs voort onder de 
naam Jaarprijs Goede Voeding. De directie 
van het Voedingscentrum juicht het toe. “Het 
is goed als een marktpartij met een breed 
draagvlak er doorgang aan geeft”, aldus  
directeur Felix Cohen bij de overdracht.

Veel aandacht voor winnaar
De winnaar van de prijs krijgt uitgebreide 
media-aandacht. Ook mag het logo van de 
Jaarprijs Goede Voeding gedurende een jaar 
op het product worden gevoerd. De prijs is 

bedoeld voor voedingsbedrijven die vanuit 
gezondheidsperspectief verbeterde producten 
op de markt brengen, bijvoorbeeld met min-
der zout, verzadigd vet of suiker. Ook basis-
voedingsmiddelen komen in aanmerking 
voor deelname. De communicatie rond een 
product en de aanzet tot gezonder gedrag tel-
len mee bij de beoordeling. Producten die 
tussen 1 januari 2012 en 30 september 2013 
nieuw zijn op de markt, komen voor de prijs 
in aanmerking. 

Naar een gezondere voeding
Op 12 november 2013 wordt de winnaar van 
de Jaarprijs Goede Voeding 2013 bekend- 
gemaakt. Dit gebeurt ter afsluiting van het 
symposium ‘Naar een gezondere voeding’ in 
Corpus in Oegstgeest. Tijdens deze bijeen-
komst komen industrie, overheid en gezond-
heidssector samen om zich te laten informe-
ren over een verbeterd voedingspatroon. Wat 
is er wenselijk, noodzakelijk maar ook haal-
baar? Deelnemers kunnen actief meedenken 
in oplossingsrichtingen.
Onderdeel van de bijeenkomst is een markt, 
waar gezonde initiatieven te zien en te proe-
ven zijn.

Richtlijnen Goede Voeding
Voor de Jaarprijs Goede Voeding worden 
dezelfde criteria gehanteerd zoals die voor de 
Jaarprijs Voedingscentrum zijn ontwikkeld. 
Daarbij wordt uitgegaan van de Richtlijnen 
Goede Voeding van de Gezondheidsraad  
en de vertaling daarvan in de richtlijnen 
Voedselkeuze van het Voedingscentrum. 

Product  
inschrijven voor Jaarprijs  
en middagsymposium

Alle informatie over de Jaarprijs Goede 
Voeding 2013, zoals het reglement, 
inschrijfformulier om een product in te  
zenden en de samenstelling van de jury,  
zijn te vinden op de website van VMT.  
Daar is ook het volledige programma te  
zien van het middagsymposium en kan  
worden ingeschreven voor deelname 
aan deze bijeenkomst.

www.vmt.nl/jaarprijsgoedevoeding
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In 2013 wordt weer de jaar-
prijs goede voeding uitgereikt 
aan het bedrijf dat het meest 
innovatieve product vanuit 
gezondheidsperspectief heeft 
geïntroduceerd. Inschrijven, en 
daarmee meedingen naar de 
prijs, kan nog tot 2 september.


