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Van aardappel naar 3D
NVVL viert 60-jarig bestaan

zouden moeten zijn.” Het wantrouwen van 
de consument in de voedselindustrie zorgt 
dat de populariteit van de boerenmarkt 
stijgt. Ook communiceren steeds meer pro-
ducenten met consumenten en ontstaan 
internetveilingen zoals Service2Fruit. 
“Telers zijn kampioenen in productie, ze 
weten wat de retail vraagt. Dat is leverings-
zekerheid. Maar de meesten zijn niet in staat 
te produceren wat de consument vraagt”, 
aldus Van Kooten. Hij roemde de ontwikke-
ling van de onderscheidende primaire pro-
ducent Jos Looije die de honingtomaat ont-
wikkelde; bijna niet te kopiëren en alleen 
verkrijgbaar in speciaalzaken.

Inname transvet gedaald
Professor Daan Kromhout, hoogleraar 
volksgezondheidsonderzoek aan Wagenin-
gen UR, ging in zijn lezing in op de inname 
van vet, zout en suiker van de Nederlandse 
bevolking tussen 2006 en 2010. De maxima-
le vetinname van 10 energie% is nog niet 
gehaald, maar de inname is behoorlijk 
gedaald. Ook de inname van transvetten is 
gedaald tot onder de norm van 1% zoals in 
de Richtlijnen Goede Voeding van 2006 is 
opgenomen. “Wat transvet betreft zijn we 
een mediterraan land geworden.” De zoutin-
name (8 gram) is echter nog net zo hoog als 
25 jaar geleden. Deze inname is hoger dan 
de maximaal geadviseerde 6 gram per dag.

• Dionne irving •

Annelie Verbon onderzocht samen met 
groentesnijderij Heemskerk Fresh and 
Easy hoe de bruin- en zwartverkleuring van 
knolselderij ontstaat en wat er tegen te doen 
is. De bruinverkleuring ontstaat door een 
enzymatische omzetting. De zwartverkleu-
ring is waarschijnlijk een ijzercomplex dat 
wordt gevormd onder invloed van zuurstof. 
Verbon testte verschillende mogelijkheden 
(verpakkingen, wassen met verschillende 
vloeistoffen), maar geen daarvan leidde tot 
een bevredigende oplossing.
De prijs voor beste hbo-scriptie ging naar 
Matty Karsten en Lydia Schotema van de 
Hogeschool van Amsterdam. Hun onder-
zoek betrof de rol van pectinesuppletie op 
de totale calorie-inname. 

Wantrouwen consument
Het symposium stond in het teken van het 
zestigjarig bestaan van de vereniging voor 
levensmiddelentechnologen en diëtisten. De 
sprekers op het symposium ‘Van aardappel 
naar 3D-geprint voedsel’ belichtten elk  
vanuit hun eigen vakgebied de uitdagingen 
voor de voedingssector.
Zo benadrukte WUR-professor Tiny van 
Boekel de voordelen die de levensmiddelen-
technologie de mensheid heeft gebracht 
zowel wat betreft voedselveiligheid als 

gemak, betaalbaarheid en variatie. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd de voedselpro-
ductie grootschaliger en efficiënter. Van 
Boekel realiseert zich dat deze verworven-
heden door de gemiddelde hedendaagse 
consument niet worden herkend. “Ik hoef 
nooit uit te leggen waar ik mij mee bezig-
houd, iedereen heeft meteen een mening 
over mijn vakgebied”, aldus Van Boekel. Hij 
vindt het wantrouwen van de consument 
richting de levensmiddelenindustrie een 
serieus probleem dat moet worden aan- 
gepakt. Naast het wantrouwen van de  
consument ziet hij het veranderend con-
sumptiepatroon van de wereldbevolking als  
uitdaging; net als het beslag dat de voedsel-
productie op het ecosysteem legt.
Ook Wouter de Heij, directeur van innova-
tiebedrijf TOP, erkent dat de industriële 
revolutie de voedselproductie efficiënter en 
veiliger heeft gemaakt. De Heij ziet ook dat 
dit geleid heeft tot een concentratie van de 
macht. “Multinationals bepalen in grote 
mate wat we eten en tegen welke prijs.”  
Volgens De Heij accepteren consumenten 
chemisch bewerkt voedsel niet meer. “Een 
fysische bewerking kan wel.”

Boerenmarkt
Volgens professor Olaf van Kooten, WUR-
hoogleraar Tuinbouwketens, blokkeert de 
markt. “Vraag en aanbod speelt zich vooral 
af tussen handel en retail, terwijl juist de pri-
maire producent en consument in contact 

NETWORK 
FOR 
FOOD EXPERTS

tijdens het symposium ter ere 
van het zestigjarig bestaan  
van de nvvL ontving Wur-
student Annelie verbon de 
prijs voor beste universitaire 
scriptie voor haar onderzoek 
naar de verkleuring van  
knolselderij.


