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Wetenschap loopt mijlen vooruit
Over voedingswetenschappers wordt vaak gezegd dat ze
behoudend zijn. Dat vind ik onterecht. Kijk maar naar hoe de
voedingsrichtlijnen zijn veranderd. Tien jaar geleden waren die
nog alleen gebaseerd op de gezondheidseffecten van voedings
stoffen. Inmiddels worden de effecten van gehele voedings
middelen meegewogen in voedingsrichtlijnen.
Nog zo’n voorbeeld: de ecologische voetafdruk van een voedings
middel. Tien jaar geleden gebruikten we daar de CO2-uitstoot per
kilogram product voor. Ook dat is achterhaald. De indicator CO2
per kg product is handig - bijvoorbeeld om weer te geven of de
productie van een voedingsmiddel duurzamer is geworden - maar
het zegt niets over de voedingswaarde. In het interview met expert
dr. Peter de Jong lees je over zijn onderzoek naar een duurzaam
heidsindicator die wel rekening houdt met de voedingswaarde.
Dat is belangrijk, want ‘Zo voorkom je dat consumenten uit duur
zaamheidsoogpunt – en dus met goede bedoelingen - ongezonder
gaan eten.”
Het interview met prof. Kees de Graaf, de afscheid nemende
‘smaakhoogleraar’, gaat over zijn vernieuwende onderzoek naar
de invloed van onze zintuigen op overeten. Een absolute ‘must
read’ voor diëtisten. De Graaf vertelt hoe je smaak kunt inzetten
om minder te eten. Minder eten, maar mét meer smaak: dat helpt!
Al schrijvend over deze nieuwe onderzoeken, vraag ik me vaak af:
wanneer gaan we deze kennis terugzien in de
Schijf van Vijf? Ik vrees dat het nog meer
dan tien jaar duurt. Dat ligt echter niet
aan voedingswetenschappers. Die
lopen voorop. Het zijn de voedings
richtlijnen die achterlopen. Dat is
logisch, maar in dit geval wel jam
mer. Want voedingsrichtlijnen
gericht op gezondheid én smaak,
zullen makkelijker ‘verteerd’
worden door de consument.
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