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‘Mensen moeten echt anders gaan eten’
REPORTAGE GEZOND ETEN

‘Mensen moeten
Als we gezond oud willen worden, moeten we anders gaan
eten. Daarvan is Jan Buining, oprichter van Food Basics in
Emmen, overtuigd. Hij heeft een nieuwe voedingslijn ont-
wikkeld, die als eerste aan de man wordt gebracht in het
UMCG.

Marieke Kwak

EMMEN/GRONINGEN Pannenkoe-
ken van havervlokken, tarwezeme-
len, lijnzaad, peer, wortel, melk en
ei? Heel enthousiast zal de doorsnee
noorderling ze waarschijnlijk niet
op tafel zetten. Toch liggen de pan-
nenkoeken vanaf volgende week in
het bedrijfsrestaurant van het Uni-
versitair Medisch Centrum Gronin-
gen (UMCG). ,,Het is een eerste stap.
Uiteindelijk willen we onze voeding
ook in supermarkten gaan verko-
pen’’, zegt Jan Buining (54), eigenaar
van Food Basics in Emmen.

De pannenkoeken maken deel uit
van een nieuwe voedingslijn. Zoge-
heten slechte koolhydraten (indus-
trieel zetmeel en toegevoegde sui-
kers) zijn eruit verbannen, groenten
en fruit spelen juist de hoofdrol.
Kant-en-klare producten zijn het,
voor mensen die gezonder willen
eten maar niet de tijd hebben zelf
uren achter het fornuis te staan.
,,Het is geen dieetvoeding. Het gaat
ons vooral om gezond eten en niet
om afvallen. Maar de meeste men-
sen zullen er wel van afvallen, daar
ben ik van overtuigd’’, zegt Buining.

De nieuwe lijn, met de naam Tas-
tyBasics, is tot stand gekomen na ja-
renlang onderzoek, met financiële
steun van de provincie Drenthe.
Kennis- en onderwijsinstellingen als
de Hanzehogeschool en het Van Hall
Instituut werkten eraan mee. ,,Met
ons allen zijn wij erop gericht men-
sen gezonder oud te laten worden.
Daarvoor moeten de mensen echt
anders gaan eten dan nu. Levensstijl,
waaronder eten, bepaalt voor 60 tot
80 procent of mensen een hoge
bloeddruk, overgewicht, diabetes of
hart- en vaatziekten krijgen.’’

Anders eten dus, maar hoe? Wel of
geen vlees? Wel of geen smaakver-
sterkers? Wel of geen koolhydraten,
zoals die in brood, rijst en pasta zit-
ten? Tegenwoordig zijn er volop
mensen die koolhydraten schrappen
uit hun menu, vooral omdat zij wil-
len afvallen. Buining: ,,Koolhydraten
zijn niet per definitie slecht. Er zijn
goede koolhydraten, de vezels, maar
er zijn ook slechte. Toegevoegde
koolhydraten, zoals suiker en zet-
meel, horen niet thuis in gezonde
voeding. Suiker is een zogeheten

‘Gezonder eten
is wat duurder,
maar uiteindelijk
natuurlijk niet’

‘snel’ koolhydraat. Na het eten ervan
maakt je lichaam een piek aan insu-
line aan. Een veel te lage bloedsui-
kerspiegel is het gevolg, waardoor je
even later alweer behoefte hebt aan
meer koolhydraten. Het teveel aan
koolhydraten gedurende de dag
wordt door de lever omgezet in vet,
vooral in de buik, met alle gevolgen
van dien. Westerse ziekten zoals
hart- en vaatziekten en diabetes ko-
men steeds vaker, en op steeds jon-
gere leeftijd, voor.’’

Wat veel mensen volgens Buining
niet weten, is dat de voedingsindus-
trie aan heel veel producten suiker
toevoegt. Het is een gemakkelijke en
goedkope smaakmaker. ,,Zelfs in
bouillonblokjes zit het al, zij het in
kleine hoeveelheden. Wij willen een
alternatief bieden voor dit gemaks-
eten. Het initiatief komt is ontstaan
uit een samenwerking met profes-
sor Frits Muskiet van het UMCG.’’

Food Basics werkt tijdelijk vanuit
de oude melkfabriek aan de Ermer-
weg in Noordbarge. Het wachten is
op nieuwbouw in Aalden, waar de
onderneming op de plek van het
voormalige taxibedrijf Seubers een
kantoor, een laboratorium en een

proefkeuken laat bouwen. In het tij-
delijke lab in de oude melkfabriek
wordt uitgedokterd hoe het ge-
droomde eten kan worden bereid.
Dat is pionieren, zo blijkt bij een kijk-
je in de keuken. Op het vuur staat
een pan met witte bonen te prutte-
len naast een al eerder gemaakt wor-
tel-gember-sinaasappelsoepje.

Het probleem met de soep is dat er
een laagje vocht bovenop staat. Dat
oogt niet fraai. ,,Simpelweg bloem of
puur zetmeel erdoor doen om dit op
te lossen, zoals de huidige industrie
zou doen, is voor ons geen optie.
Bloem is kunstmatig verkregen uit
graan, waarbij juist de gezonde ve-
zels worden weggegooid. De natuur-
lijke verhouding wordt verstoord.
Wij zijn nu aan het kijken naar ande-
re oplossingen om die soep toch
egaal te maken. Het zou ook kunnen
met bonen, die van nature de hier-
voor juiste verhouding eiwitten, ve-
zels en koolhydraten hebben.’’

Vanaf volgende week is het in Em-
men ontwikkelde eten te koop in het
UMCG. Op maandag wordt eerst het
brood (van havervezels, rogge en
lijnzaad) geïntroduceerd, de dagen
erna volgen pannenkoeken, salade,
soep en omelet. De patiënten krijgen
het voedsel niet. Het eten is hiervoor
volgens Buining te duur. ,,Eten mag
per patiënt niet meer kosten dan
tien euro per dag, inclusief de arbeid
die ervoor moet worden verricht.
Dat wordt hem dus niet.’’

Productmanager Mariëtte van
Duijn hoopt na het UMCG ook ande-
re bedrijven en uiteindelijk de con-
sument voor zich te winnen. Tot nu

toe krijgt TastyBasics volgens haar
alleen maar positieve reacties, ook
over de smaak. ,,De mensen vinden
het heerlijk. En ons bewustzijn over
eten gaat groeien, daar ben ik van

overtuigd. Net zoals dat bij de geva-
ren van alcohol en roken is ge-
beurd.’’ Buining: ,,Het is van de gek-
ke dat wij ons bij het kopen van eten
alleen maar laten leiden door smaak

en gemak en niet door gezondheid.
Van diervoeding wordt precies uit-
gezocht hoeveel voedingsstoffen er-
in moeten zitten, maar mensen we-
ten amper wat ze eten. Daar gaat

echt verandering in komen. En ja, ge-
zonder eten is wat duurder, maar uit-
eindelijk natuurlijk niet. Want wat
kost het wel niet als je een jaar lang
insuline moet spuiten?’’

echt anders gaan eten’

¬ Oprichter Jan Buining en productmanager Mariëtte van Duijn van Food Basics in het lab. Foto Jan Anninga
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