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Alles wat niet mag,  
wordt alleen maar lekkerder

half keer van zijn bijna 30 eetmo-
menten per week, één van onze 
zaken bezoekt. En verder daalt 
de gemiddelde omzet per zaak 
nog steeds. 
We zijn het er allemaal over 
eens: vetzucht (obesitas) is een 
maatschappelijk probleem. Wij 
zijn van mening dat de verant-
woordelijkheid voor overgewicht 
en een gezondere levensstijl 
ligt bij het individu. De oplos-
sing voor dit probleem is meer 
gelegen in het vinden van een 
goede balans tussen wat we eten 
(energie-inname) en hoeveel we 
bewegen (energiegebruik). Voor-
al het belang van bewegen blijft 
vaak onderbelicht! Toch nemen 
cafetaria-ondernemers ook hun 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Ze verbreden hun 
assortiment, gaan over op het 
gebruik van vloeibaar frituurvet 
en stimuleren initiatieven door 
middel van sponsoring om in het 
bijzonder de jeugd aan te zetten 
meer te bewegen. Een voorbeeld 
van dit laatste is het Lekker Fit 
Programma in Rotterdam. Ook 
bevorderen zij producenten tot 
het maken van nog gezondere 
varianten. 
Maar de sector doet meer. Neem 
nu de succesvolle campagne 
Verantwoord frituren die we 
samen met het Voorlichtings-
bureau voor Margarine, Vetten 

het lAAtste woord

en Oliën hebben gelanceerd 
en voortzetten. Een campagne 
waarvoor het Voedingscentrum 
ons in 2006 heeft beloond met 
een prijs. Verder heeft de sector 
uit eigen beweging, samen 
met het Voedingscentrum, de 
Snackwijzer ontwikkeld. Met 
Convenant Overgewicht-partner 
en voorzitter Paul Rosenmöller 
heeft Koninklijk Horeca Neder-
land een start gemaakt met de 
voorlichtingscampagne Horeca 
in beweging!  waarin hij met 
ruim 70 horecaondernemers 
in discussie ging over de groei 
van het aantal mensen met 
overgewicht. Laatste ontwikke-
ling is de ondernemerssite www.
caloriecheckervoordehoreca.nl, 
bedoeld als rekenhulpmiddel, 
om houders van cafetaria’s en 
restaurants bewust te maken van 
het aantal calorieën per maaltijd. 
Aansturen op een gezondere 
levensstijl is één ding. Maar 
de gast moet die gezonde 
producten uiteindelijk ook wel 
kopen, en zal de adviezen om 
meer te bewegen zelf moeten 
naleven. Regels opleggen is geen 
oplossing. Alles wat niet mag, 
wordt alleen maar lekkerder, 
juist aantrekkelijker voor met 
name de jeugd. Borden met Hier 
verboden te snacken zullen dan 
ook meer als een magneet gaan 
werken! Dat werkt dus niet.

Hans Hus, Vice-Voorzitter FastserVice sector

Het zal u niet zijn ontgaan, 
we zijn weer aan de beurt. De 
Fastservice-sector is volgens het 
Voedingscentrum grootaandeel-
houder en medeaanstichter van 
het obesitasdebakel. Opvallend 
verkeerde conclusie. Niet in de 
laatste plaats omdat het aandeel 
van de horeca in de problematiek 
gering is, aangezien de gemid-
delde consument nog maar ’n 
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