


FOOD 

Wat is normaal 



FEED 

Dier, die maximale prestatie bij optimale 
gezondheid levert 
Ontwikkelaars zijn nutritionisten 
Inkoper is professional 
Dierenarts vinger aan de pols 
Voer is     - optimale nutriëntenmix 
        -voldoende smakelijk voor ad lib inname. 



FOOD 

Maximale smaakbeleving 
Ontwikkelaars zijn technologen 
Inkoper is nutritionele leek 
Arts bij symptomen voedingsziekten 
Samenstelling niet afgestemd op activiteit of 
gezondheidsdoel 



PROBLEEM 
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Type 2 diabetes

Source: Willett WC, Science 2002 



LEEFSTIJL  
VERBETEREN 

Meer bewegen 
 
Minder stress 
 
Goede voeding 



GEZONDE VOEDING 

Vanzelfsprekend: Veilig voedsel. Geen bederf, 
geen toxinen. 
 
Vol in de aandacht: E-nummers 
 
Allergenen 
 
Kernprobleem: Mismatch tussen wat we eten 
en nutriënt behoefte van het lichaam 



KEUZE NUTRIËNTEN IN 
FOOD 

Markt vraagt zoet, hartig, vet 
 
Koolhydraten 90% tot 95% goedkoper dan 
bijvoorbeeld groente 



MECHANISME 

Overschot koolhydraten 
 



GEVOLGEN OVERSCHOT 
KOOLHYDRATEN 

Hoge bloed glucose waarden      bloedvat 
schade 
 
Opslag als lichaamsvet 
 
Extra lichaamsvet          extra LDL en 
triglyceriden in bloed 
 
Honger 



PRE DIABETES 

Hoog insuline peil: voorbode voor Diabetes 



SAMENVATTING  
GEVOLGEN 

Diabetes 2 
 
Hart- en vaatziekten 
 
Hoge bloeddruk 
 
Obesitas 
 
SAMEN METABOOL SYNDROOM 



IMPACT 

Vroeger ziek/minder lang gezond 
 
Maatschappelijk gevolg, (zorg-) kosten zeer 
hoog 



MISSIE 

Smaakvolle gemaksvoeding voor gezonde 
leefstijl 



VISIE 

Aantrekkelijke, smaakvolle voeding op een kant 
en klare wijze aanbieden voor een (lang) gezond 
en prettig leven, door ingrediënten (in een 
verhouding) te gebruiken die waarde hebben 
voor het lichaam 



BASIS  
GRONDSTOFGEBRUIK 

Hele grondstoffen 
 
Geen toegevoegde suikers 
 
Geen agrarische koolhydraat concentraten als 
tarwe, rijst en aardappelen  



EETPATROON 

Traditioneel 
  Ontbijt / Ochtend Brood, zoet beleg, 

kaas, koek 
Yoghurt, fruit, 
havermout, TB koek 

  Lunch / Middag Brood, zoet beleg, 
kaas, fruit, boter, cake 

TB producten (soep, 
pannenkoek…), TB 
reep 

  Diner / Avond Aardappel, pasta, 
groente, vlees, vis, 
koekje, chips 

Groente, vlees , vis, 
pinda’s, kaas, wortel 



MACRONUTRIËNTEN 
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SAMENVATTING 

Leef- en eetstijlaanpassing sleutel tot gezond 
ouder worden 
 
Samenstelling voeding moet centraler komen te 
staan 
 
Meer aandacht voor factoren, die 
leefstijlverbetering haalbaar maken 



                       BIJDRAGE 

R&D: Heerlijke look-a-like alternatieven voor 
overdreven CHO-rijke producten (kleine 
leefstijlaanpassing) 
 
Distributie: Gebalanceerde keuzemogelijkheid 
bieden 




	Slide Number 1
	FOOD
	FEED
	FOOD
	PROBLEEM
	LEEFSTIJL �VERBETEREN
	GEZONDE VOEDING
	KEUZE NUTRIËNTEN IN�FOOD
	MECHANISME
	GEVOLGEN OVERSCHOT KOOLHYDRATEN
	PRE DIABETES
	SAMENVATTING �GEVOLGEN
	IMPACT
	MISSIE
	VISIE
	BASIS �GRONDSTOFGEBRUIK
	EETPATROON
	MACRONUTRIËNTEN
	SAMENVATTING
	                       BIJDRAGE
	Slide Number 21

