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Leernetwerk veranderend
eetpatroon, presentatie
Wageningen University and
Research, 2017



Voedselinnovaties in
Nederland, brochure
Wageningen University and
Research, 2016



Wiki foodbedrijven in transitie



Op weg naar de echte prijs,
echte waarde en echte winst
van voedsel, rapport
Wageningen University and
Research, 2018



Voedseltransitie, Wiki Groen
Kennisnet

Veranderend eetpatroon
De trends in voedselland volgen elkaar in snel tempo op.
Gezond, duurzaam, natuurlijk, gemak, out of home en fairtrade
zijn enkele trenditems die we in media dagelijks kunnen
ervaren. De vraag is of dit ook leidt tot gewenste veranderingen
in de voedselkeuze van de consument naar een gezonder en
duurzamer eetpatroon.
Hoe is het eetpatroon van consumenten veranderd, waarop zijn de voedselkeuzes
gebaseerd en kun je ze beïnvloeden zijn de centrale thema’s in het dossier
veranderend eetpatroon. Dit document geeft een overzicht van
consumentenonderzoeken, uitgevoerd op deze thema’s. Het dossier is bedoeld om
als input te dienen en richting te geven aan het onderwijs op mbo- en hbo-niveau.
Docenten kunnen de input gebruiken bij het opstellen van colleges en
leerprogramma’s.
Het dossier veranderend eetpatroon is samengesteld door Wageningen University &
Research in samenwerking met het lerend netwerk Food.

Thema voedseltransitie
GroenPact

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur je reactie naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

Voor meer informatie over dit
onderwerp kun je contact
opnemen met:


Hil Mols



Harry Kortstee
Het dossier

'Consumententrends ' sluit
nauw aan op dit onderwerp.

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet
13 oktober 2021
Foodtrend: meer
groenten en fruit
12 oktober 2021
Nederlandse fruitteelt
wordt bedreigd door
schildwants
11 oktober 2021
Kansen voor nieuw
ooibos in Nederland
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Ga naar al het nieuws

Aanmelden
nieuwsbrief

Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:

Beeld van veranderend

Begrijpen van veranderend

Invloeden op veranderend

eetpatroon

eetpatroon

eetpatroon

Bewustwording van de student

Actueel

Meer informatie over voeding

Recente berichten Groen Kennisnet
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Vleestaks op korte termijn niet uitvoerbaar



Bijna 500 voedselgemeenschappen in
Nederland



Gezonder worden, hoe doe je dat?



Opnieuw stijging van de vleesconsumptie in
Nederland



Verduurzaming met impactbedrijven



Waar moet het naartoe met landbouw en
voedsel in Nederland?



Eet- en koopgedrag weinig veranderd door
corona



Suikertaks, een goed idee?



Dutch Food Week 2020 (10-17 oktober)
gaat door



Gezond blijven zonder vlees

Zoek naar informatie over
voeding in de kennisbank
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Laatste wijziging aan dit dossier: 24 september 2018
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