WASMIDDEL EN COSMETICA
UIT SUIKERBIET

Gerald van Engelen: ”Groene chemie zet door”

Zowel in de suikerbiet als in cichorei zit een overvloed aan nuttige stoffen die interessant
zijn voor bijvoorbeeld de chemische en farmaceutische industrie, producenten van cosmeti
ca en schoonmaakmiddelen en voor waterzuiveringsbedrijven. De vermarkting hiervan doet
Cosun Biobased Products, sinds 1 december onderdeel van Suiker Unie.
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Ton Schönwetter
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