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Genes, diet and disease, personalising nutrition
Yvonne van Stigt
Op 23 februari 2006 kwamen in een besneeuwd Londen zo’n vijftig mensen bij elkaar om
te praten over een onderwerp wat hen allen interesseert: “wat is de invloed van voeding op
onze genen?” De diversiteit van de deelnemers aan dit congres geeft aan dat het onderwerp
op dit moment heel veel aandacht heeft. Zo waren er vertegenwoordigers van multinationals uit de voedingsmiddelenindustrie, maar ook van kleinere bedrijven voor biologische
voeding. Er waren afvaardigingen van de farmaceutische industrie, van de voedingssupplementenbranche, voedingsdeskundigen, voedingstechnologen, onderzoekers, chemici
en overheidsfunctionarissen van over de hele wereld.
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In januari van dit jaar publiceerde de Consumentenbond een onderzoek waaruit zou blijken dat biologisch geteelde groenten
qua voedingswaarde niet verschillen van niet-biologische groenten. De bond vergeleek vijftien verschillende biologische
groenten met hun niet-biologisch geteelde versie op vitamine C, een viertal mineralen, vezels, nitraat, nitriet, droge stofgehalte, antioxidanten en een groot aantal bestrijdingsmiddelen. Ze vonden alleen een iets hoger droge stof- en vezelgehalte bij
de biologische groenten. Volgens de Consumentenbond zijn dit minimale verschillen die voor de gezondheid niet uitmaken.
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zijn de bio-producten op dit punt dus niet gezonder”.
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Uit de meerderheid van deze onderzoeken blijkt dat biologisch geteelde groenten en fruit meer gezonde stoffen bevatten zoals vitamine C,
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Fenotypisch

Fenotype: manifestatie van erfelijke informatie
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