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Hoax met vergeten groenten vraagt aandacht voor voedselverspi l l ing 
	  
De	  productlijn	  van	  pickles	  gemaakt	  van	  herontdekte	  vergeten	  groenten	  waar	  TOP	  Foodlab	  eerder	  
over	  berichtte,	  blijkt	  niet	  van	  bijzondere	  vergeten	  groenten	  soorten	  gemaakt	  te	  zijn.	  De	  groenten	  
heksenknol,	  stekelpompoen	  en	  nierkool	  bestaan	  helemaal	  niet.	  De	  groenten	  waar	  de	  pickles	  wel	  
mee	  gemaakt	  zijn	  kent	  iedereen,	  en	  die	  worden	  echt	  vergeten.	  Het	  zijn	  namelijk	  groenten	  die	  
normaal	  weggegooid	  worden.	  Omdat	  ze	  een	  afwijkende	  vorm	  hebben	  of	  verloren	  gaan	  in	  de	  
industrie	  door	  bijvoorbeeld	  snijverlies.	  	  
	  
Maandag	  2	  december	  lanceerde	  TOP	  Foodlab	  de	  lijn	  van	  pickles	  met	  een	  proeverij.	  De	  aanwezigen	  
dachten	  in	  eerste	  instantie	  dat	  ze	  vergeten	  groenten	  met	  de	  spannende	  namen	  heksenknol,	  
stekelpompoen	  en	  nierkool,	  aten.	  Maar	  al	  snel	  bleek	  dat	  die	  helemaal	  niet	  bestaan.	  In	  het	  filmpje	  dat	  
men	  te	  zien	  kreeg	  na	  het	  proeven	  werd	  duidelijk	  dat	  TOP	  Foodlab	  groenten	  die	  voor	  iedereen	  bekend	  
zijn	  heeft	  omgetoverd	  tot	  ‘vergeten’	  groenten.	  	  
	  
TOP	  Foodlab	  wil	  hiermee	  de	  aandacht	  vestigen	  op	  het	  feit	  dat	  er	  nog	  steeds	  zoveel	  groenten	  worden	  
weggegooid	  in	  de	  voedselketen.	  Door	  deze	  groenten	  om	  te	  toveren	  tot	  nieuwe,	  spannende	  
groenten,	  wil	  TOP	  Foodlab	  benadrukken	  dat	  er	  lekkere	  en	  veilige	  producten	  te	  maken	  zijn	  met	  
groenten	  die	  nu	  worden	  weggegooid.	  
	  
De	  pickles	  die	  men	  voorgeschoteld	  kreeg,	  zijn	  gemaakt	  van	  onder	  andere	  zoete	  aardappel	  en	  
spitskool.	  De	  recepten	  staan	  online	  op	  de	  website	  van	  TOP	  Foodlab.	  Dennis	  Favier	  van	  TOP	  Foodlab:	  
“Er	  is	  de	  laatste	  tijd	  veel	  aandacht	  voor	  voedselverspilling,	  maar	  nog	  steeds	  wordt	  er	  ontzettend	  veel	  
weggegooid.	  Wij	  zien	  een	  behoefte	  aan	  bruikbare	  voedselconcepten	  om	  food	  waste	  om	  te	  zetten	  in	  
lekkere	  en	  onderscheidende	  producten.	  Met	  deze	  actie	  willen	  wij	  laten	  zien	  dat	  met	  reststromen	  uit	  
de	  industrie	  en	  andere	  afgekeurde	  groente	  en	  fruit	  iets	  bijzonders	  gemaakt	  kan	  worden.”	  
	  
Deze	  productlijn	  wordt	  niet	  op	  de	  markt	  gebracht,	  maar	  TOP	  Foodlab	  werkt	  wel	  degelijk	  aan	  
productinnovaties	  die	  verspilling	  in	  de	  voedselketen	  tegen	  gaan.	  Zo	  stonden	  zij	  eerder	  dit	  jaar	  op	  het	  
Indian	  Summer	  festival	  met	  de	  groentepil	  en	  zijn	  zij	  onder	  andere	  bezig	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
bouillon	  en	  azijn	  gemaakt	  van	  groente	  en	  fruit	  uit	  reststromen.	  
	  
	  
Bekijk	  ook	  het	  filmpje	  waarin	  de	  groenten	  worden	  omgetoverd	  tot	  vergeten	  groenten.	  
	  
Over	  TOP	  Foodlab	  
Is	  een	  open	  voedsel	  innovatie	  platform	  dat	  wordt	  gerund	  door	  een	  jong	  en	  dynamisch	  team	  van	  food	  
professionals.	  TOP	  Foodlab	  is	  verantwoordelijk	  voor	  conceptontwikkeling	  en	  food	  design	  binnen	  TOP	  
bv	  in	  Wageningen.	  
	  	  
	  
# 
Noot voor de redact ie 
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en	  info@topfoodlab.nl	  /	  http://www.topfoodlab.nl	  
	  


