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ALLEEN STERKERE SMAAK VERHOOGT
EETLUST NIET
• 5 tot 10 procent zelfstandige
ouderen ondervoed
• Naast smaak ook letten op
uiterlijk en textuur

Ouderen waarderen voeding waarschijnlijk beter als verschillende aspecten zoals textuur, smaak en uiterlijk tegelijkertijd worden verbeterd. Dit schrijven Esmée Doets en
Stefanie Kramer, onderzoekers bij
Food & Biobased Research, in een
overzichtsstudie in het tijdschrift
Food Quality and Preference.
Van alle thuiswonende ouderen
zonder thuiszorg eet zo’n 5 tot 10
procent structureel te weinig, zegt
Doets. In bejaarden- en verzorgingstehuizen blijkt ondervoeding
– het binnenkrijgen van te weinig
energie en eiwit – een probleem
voor 20 procent van de bewoners.
Daarbuiten bestaat nog een onbekende groep met ‘kwalitatieve ondervoeding’. Tekorten aan speciﬁeke voedingsmiddelen als vitamine

B12, vitamine D komen ook regelmatig voor.
Onderzoekers proberen daarom
al langer voedingsmiddelen aantrekkelijker te maken voor ouderen. Zonder veel resultaat, blijkt uit
de overzichtsstudie van Doets en
Kremer. Dat komt volgens hen
doordat veelal wordt ingezet op
sterkere smaken. Maar het toevoegen van hogere concentratie
smaakstoffen blijkt eten niet per
se aantrekkelijker te maken voor
ouderen. ‘Ik zou liever inzetten op
het verrijken van meerdere sensorische aspecten tegelijk’, zegt
Doets. Denk hierbij aan aardappelpuree met extra groene kruiden.
Dat zorgt voor een rijkere smaak
én ziet er beter uit. Een eerste onderzoek liet zien dat die ingreep
wel zorgde voor meer waardering.
Ook omgevingsfactoren kunnen zorgen voor een betere waardering. Zo bepalen de verpakking van
een product en de herinneringen
die aan een product kleven mede
hoe goed dit wordt gewaardeerd.

mogelijk anders zijn voor ouderen.
Pas nu de samenleving vergrijst,
neemt de belangstelling voor ouderen toe. ‘Bedrijven zien nu het nut
hiervan in.’ RR

Maar ook factoren als eetlocatie en
-gezelschap hebben hun impact.
Helaas, zegt Doets, is veel van het
onderzoek hierover gericht op jongvolwassenen, terwijl uitkomsten

ETHIOPISCHE BOER GEEFT BODEM TE WEINIG TERUG

De bodemvruchtbaarheid in Ethiopië holt achteruit, omdat de boeren veel te weinig mest en plantenresten als bodemverbeteraar gebruiken. Ze gebruiken de meeste
mest als brandstof en plantenresten als veevoer. Dat blijkt uit onderzoek van Abebe Nigussie, gepubliceerd in Waste Management.
Nigussie, verbonden aan de sectie Bodemkwaliteit, onderzocht
wat Ethiopische boeren en tuinders doen met de afval- en reststromen op hun bedrijf en welke effecten dit heeft op de bodemvruchtRESOURCE — 29 oktober 2015
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• Plantenresten gebruikt als
veevoer
• Mest dient als brandstof

baarheid. Daartoe interviewde hij
220 boeren en telers van sierplanten. De boeren gebruiken maar
liefst 80 procent van de mest op
het bedrijf als brandstof en 85 procent van de plantenresten als veevoer. Ook verkopen ze een deel van

hun afvalstromen. Daardoor blijft
hooguit 10 procent van de mest en
het plantaardig afval over voor bodemverbetering. De sierplantentelers gebruiken zo’n 40 procent van
de afvalstoffen voor bodemverbetering. Ook dat is te weinig om de

vaak al geringe bodemvruchtbaarheid op peil te houden, constateert
Nigussie.
Om ervoor te zorgen dat er meer
mest en plantaardig afval wordt ingewerkt in de bodem in Ethiopië,
moeten er onder meer duurzame
alternatieven komen voor mest als
brandstof en plantenresten als veevoer. Zonnepanelen kunnen de
mest vervangen als energiebron,
maar ander veevoer is niet beschikbaar.
Een andere mogelijke oplossing
is het gebruik van stedelijk afval.
Nu eindigen veel voedingsstoffen
in de stad op de stortplaats. De
boeren moeten meer gebruikmaken van dit afval om de bodem op
het platteland te verrijken, adviseert Nigussie. AS

