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Marktontwikkelingen  
• Smaak; de horeca zoekt constant naar 

nieuwe smaaksensaties. 

• Kleur; kleur op een bord is belangrijk, het 

moet goed eetbaar zijn en een ondersteuning 
geven aan de compositie van het gerecht. 

• Gezondheid; de consument gaat op zoek 

naar producten die een bijdrage geven in de 
gezondheid van de mens. Deze door de natuur 
geschonken eigenschappen kunnen zelfs heel 
lekker zijn. 



Hoe maak je een gezonde stad? 



MetMet  600.000600.000  iinwonersnwoners  



WaarvanWaarvan  9090,000 ,000 obese  obese    

enen  3300,000 00,000 met overgewichtmet overgewicht  





Trend 

Enorme groei van kosten gezondheidszorg 

 

Met juiste voedsel(keuze) kan op een  grote schaal 
levensstijl gerelateerde ziekten voorkomen kunnen 
worden 

 Obesity                                  

 Type 2 diabetes                           
 Heart and vascular diseases      

 Cancer                                    

95% 
 

80% 
 

40% 
 

50% 



IdealIdealee  consumpticonsumptie Rotterdame Rotterdam  

150.000150.000  kg kg groenten per daggroenten per dag  

(is nu nog geen 75.000 kg!)(is nu nog geen 75.000 kg!)  



Maar we eten wel  132Maar we eten wel  132,000 k,000 kg g 

vlees per dag!vlees per dag!  

((450450  koeien of 150.000 kippen)koeien of 150.000 kippen)  



metmet  35% 35% afvalafval  



Voor de groenten hebben we Voor de groenten hebben we 

genoeg aan genoeg aan 2000 2000 ha ha tuinbouwtuinbouw  



Voor het vleesVoor het vlees  5050,000 ha,000 ha!!  





DuurzaamDuurzaam  











 



Alles om ons verandert! 

• Behalve het menselijk genoom. Dat verandert 
met de snelheid van 0,2% over 1 miljoen jaar. 

• Ons lichaam kan zich niet aanpassen aan 
verkeerd voedsel! 

• We zijn dankbaar voor de medicijnen die ons 
helpen tegen overdraagbare ziekten zoals  
Cholera and Typhus 

• Maar de meeste mensen gaan nu dood aan 
kanker,diabetes2, hart en vaatziekten en 
obesitas. 

 





Green 

Pharmacy 

lycopene, ellagic acid, quercetin,  

hesperidia, anthocyanidins 

resveratrol, anthocyanidins, phenolics, flavonoids  

lutein/zeaxanthin, isoflavones, EGCG,  

indoles, isothiocynates, sulphoraphane 

EGCG, aalicin, quercetin,  

indoles, glucosinolates 

alpha-carotene, beta-carotene, beta cryptoxanthin,  

lutein/zeaxanthin, hesperidin 









Laten we anders kijken naar Laten we anders kijken naar   

verse voeding en gezondheid.verse voeding en gezondheid.  



We kunnen dit We kunnen dit   

en en   

we moeten het kunnenwe moeten het kunnen  



Big DataBig Data  





 



En we doen het alEn we doen het al  

  



Keer diabetesKeer diabetes    

type type 22  omom  

80% success rate80% success rate  







We need an extra stimulator 

Mens Voedsel 

Vers voedsel is niet alleen maar economie en geld verdienen 

Verse Voeding is Gezondheid 

Ministerie van  

Landbouw 

Ministerie van 

Volksgezondheid 

Ministerie van   

Verse voeding en  

Gezondheid 



 



Binding Factor 

 
BOER EN TUINDER CHEF 

DOKTER/DIETIST 

PRODUCENT INSPIRATOR 

ADVISEUR 





MMINISTERIE VAN VOEDING EN GEZONDHEID IS INISTERIE VAN VOEDING EN GEZONDHEID IS 

HET GEWETEN VAN DE OVERHEID EN HET HET GEWETEN VAN DE OVERHEID EN HET 

GEWETEN VAN UW BORDGEWETEN VAN UW BORD    



Mijn stip aan de horizon 

Rotterdam  

de gezondste stad 
van Europa 


