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Voeding en gezondheid

 , directeur 
Voeding, Gezondheidsbescher-

ming en Preventie van het ministerie
van VWS overhandigde de prijs tij-
dens het minisymposium Verborgen
Vetten dat eind mei ter gelegenheid

hiervan werd gehouden. De hoofd-
prijs van 500 euro was voor een can-
dybar met gepofte kastanjes en
honing, met de naam MEZZZ. Mez is
Hongaars voor honing en zzz is van-
zelfsprekend het geluid van de

honingproducerende beestjes. De
inzending van HAS Den Bosch was
erg goed onderbouwd, de reep had
een opvallend laag gehalte totaal vet
en verzadigd vet (respectievelijk 8 g
en 3,4 g per 100 gram). Ook bevatte
hij relatief weinig energie: 1300 kJ per
100 g, terwijl een gemiddelde reep al
gauw 1900 à 2000 kJ per 100 g bevat.

Aan de overige genomineerden is
een opleidingsprijs uitgereikt van 250
euro voor de beste inzending van die
opleiding. De Hogeschool Arnhem
Nijmegen kreeg een prijs voor een
pizza (met volkoren bodem, zalm,
groente en magere kaas), de Hoge-
school Zuyd Sittard voor een cake
(met inuline als vetvervanger), de
genomineerden van de Hanzehoge-
school Groningen deden aanpassin-
gen op de wereldgerechten van Knorr
(één variant met tofu en één met
zalm) en de prijs voor het Van Hall
Instituut Leeuwarden was ook voor
een candybar (met biscuit, caramel-
pudding en chocolade).

Rol opleidingen    Het Voedings-
centrum schreef de prijsvraag uit als
onderdeel van het project Verborgen
vetten. Het Voedingscentrum is van
mening dat opleidingen een belang-

rijke rol hebben
in het gezond-
heidsbewust
maken van de
toekomstige pro-
ductontwikke-
laars en product-
managers. De
opdracht was een
product te ont-
wikkelen of een
bestaand product
zodanig te wijzi-
gen, dat er een
product met een
goede vetzuursa-
menstelling ont-
staat. Hoofddoel

was het verminderen van de con-
sumptie van verzadigd vet en transvet
en subdoel was een bijdrage leveren
aan het voorkomen van overgewicht.

Prijsvraag    In 2004 heeft het
Voedingscentrum zeven hbo-oplei-
dingen Levensmiddelentechnologie
en Food en Business benaderd voor
de prijsvraag. Zes hbo-opleidingen
deden mee. De meeste opleidingen
hebben de prijsvraag geïntegreerd in
het bestaande lesprogramma.
Uiteindelijk zijn er twintig inzendin-
gen ontvangen. De jury, die bestond
uit afgevaardigden van de retail, de
industrie, het ministerie van VWS en
het Voedingscentrum, heeft hieruit
vijf nominaties geselecteerd. De
inzendingen werden beoordeeld op
maatschappelijke, voedingstechnische
en marketing technische criteria. Zo
wogen bijvoorbeeld de bijdrage in de
te behalen gezondheidswinst en het
voorkeurscriterium voor verzadigd
vet zwaar mee.

Project Verborgen vetten
Hoofddoel van het project Verborgen
vetten, dat wordt gesubsidieerd door
het ministerie van VWS, is het bevor-
deren van een gezond voedingspa-
troon bij de Nederlandse bevolking
ten aanzien van verzadigd vet en
transvet. De nadruk ligt daarbij op de
verborgen vetten. De benadering van
het Voedingscentrum is tweeledig.
Enerzijds het verbeteren van de ken-
nis en het inzicht van de consument
op het gebied van verborgen vet in de
voeding, om op die manier de vraag
naar ‘gezonde’ producten te stimule-
ren. Anderzijds het stimuleren van de
industrie om meer producten met
een optimale vetzuursamenstelling op
de markt te brengen.

Meer informatie over het project
Verborgen Vetten is te vinden 
op www.voedingscentrum.nl.

Prijs voor ‘gezonde’ candybar
De HAS Den Bosch heeft de hbo-prijs van het project

Verborgen vetten van het Voedingscentrum gewonnen.

Studenten van deze opleiding ontwikkelden een ‘gezon-

de’ candybar. De prijs werd uitgeloofd voor het ontwik-

kelen van een product met een verantwoorde vetzuursa-

menstelling (minder verzadigd vet en transvet) en aan-

dacht voor gezonde voeding.
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Opvallend laag vetpercentage en 

relatief weinig energie

De prijswinnaars tij-

dens de uitreiking op

het ministerie van

VWS. 


