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Veilige en eerlijke voedingsmiddelen

proteaseremmers en fytaten. 
Soja, zoals zovele voedingsmid-
delen, wordt al geruime tijd 
gegeten en wordt beschouwd als 
veilig voor consumptie, alhoewel 
we dat nooit met honderd pro-
cent zekerheid kunnen zeggen.
In 1996 kwam er genetisch 
gemodificeerd sojazaad op 
de markt. Levensmiddelen 
van genetisch gemodificeerde 
oorsprong vielen oorspronkelijk 
onder de Verordening Nieuwe 
Voedingsmiddelen (258/97/EC), 
maar zijn sinds september 2003 
opgenomen in een eigen Euro-
pese verordening (1829/2003/
EC), omdat het wezenlijk 
gelijkwaardig zijn aan bestaande 
levensmiddelen niet volstond 
als veiligheidsbeoordeling. In 
Europa is genetisch gemani-
puleerde soja, die resistent is 
gemaakt tegen bestrijdingsmid-
delen, toegestaan. Er worden nu 
sojabonen ontwikkeld die lange- 
en korteketen-omega-3-vetzuren 
produceren. 
Vanaf november 2005 moe-
ten producten die allergenen 
bevatten, waaronder soja en 
producten op basis van soja, dit 
op het etiket vermelden. Ook 
het gebruik van voedings- en 
gezondheidsclaims is sinds eind 
2006 vastgelegd in een verorde-
ning en onlangs heeft EFSA de 
‘Opinion’ over de hierbij horende 

het laatste woord

voedingsprofielen gepubliceerd. 
Al deze regelgeving is erop ge-
richt om de consument informa-
tie te geven over de samenstel-
ling van levensmiddelen, maar 
tegelijkertijd productinnovatie 
mogelijk te blijven maken. De 
Voedsel en Waren Autoriteit 
(VWA) beoordeelt risico’s van 
voedsel en houdt toezicht op 
de naleving van de regelgeving, 
zodat de consument kan rekenen 
op veilig voedsel en niet wordt 
misleid bij het maken van een 
gezonde keuze.
Alhoewel genetisch gemodifi-
ceerde soja veilig wordt ge-
acht voor consumptie, voeren 
milieuorganisaties al jaren acties 
ertegen en bestempelde de 
Britse prins Charles het ooit als 
‘Frankenstein food’. In snel tem-
po worden nieuwe technologieën 
toegepast in de levensmiddelen-
industrie en dit leidt tot nieuwe 
producten. De veiligheid van 
deze nieuwe producten wordt 
streng beoordeeld en bewaakt, 
maar de vraag of ze bijdragen 
aan onze gezondheid of kwaliteit 
van leven is nog niet beant-
woord. Het is dus nog maar de 
vraag of alle ‘geknutsel’ met ons 
eten nou wel zo zinvol is.

Jacqueline Castenmiller, NAV/VWA

De toenemende populariteit van 
soja(producten) is onder andere 
te wijten aan een aantal gezond-
heidseffecten die worden toege-
schreven aan de consumptie van 
soja, zoals het voorkomen van 
overgewicht en hart- en vaatziek-
ten en het verlagen van de kans 
op kanker. Maar er zijn ook een 
aantal negatieve gezondheidsef-
fecten van soja bekend: het bevat 
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