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Thema: Groente & fruit als ingrediënt

Meer groente eten, dat bevelen alle instanties aan.

In dit themanummer ‘Groente & fruit als Ingre-

diënt’ komen verschillende ontwikkelingen aan bod 

waarbij de inname van groente wordt bevorderd. 

10 Het goede van groente

14 Verborgen groente, zichtbaar fruit

16 Compleet palet op Fi Europe 2015

20 Groente steeds vaker in hoofdrol

25 Reststroom wordt drankje

27 ‘Er is nog een wereld te winnen’

Voeding & Gezondheid

32 Mogelijkheden voor broodinnovatie

Nog twee happen

Mijn moeder verdeelde de overgebleven groente op 

mijn bord in vier hoopjes. Mijn glaasje limonade stond 

aan de andere kant van de tafel, buiten bereik van 

mijn handjes. Nog twee happen, zei ze, dan krijg je

je limonade. 

Groente was niet mijn favoriet als kind. En zeker niet 

spinazie. Ik was beslist niet het enige kind dat moeite 

had met groente. Dat blijkt kind-eigen te zijn. Waar ik 

een – vanuit mijn kinderblik gezien – enorme berg 

spinazie op mijn bord kreeg en met mijn moeder de 

onderhandelingen aanging, kunnen ouders nu hun 

kind spinazie laten eten via bijvoorbeeld vissticks of 

pastasaus. 

Uit dit nummer met het thema ‘Groente & fruit als 

ingrediënt’ blijkt dat steeds meer voedingsmiddelen-

fabrikanten zogeheten hidden veggies ontwikkelen. 

Is dat een goede ontwikkeling? Ja en nee.  Voor de 

ouders is het geruststellend te weten dat hun kinderen 

de vitamines en andere gezonde stoffen uit groente 

binnenkrijgen zonder strijd. Maar kinderen moeten ook 

wel weten hoe groente eruit ziet, hoe ze zelf pastasaus 

met groente kunnen maken. Kinderen die zelf een pizza 

met groente belegden, waardeerden die net zo als een 

pizza met alleen tomatensaus, blijkt uit een onderzoek 

in VoedingNU, het vakblad voor de diëtisten. De onder-

zoekers concluderen dat er zeker marktkansen zijn 

voor bijvoorbeeld diepvriespizza’s met meer groente. 

En ik? Ik gooi nu makkelijk een handje spinazie in mijn 

smoothie, gecombineerd met banaan. Het moet wel 

lekker blijven.
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