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De aardappel als gezonde
groente op je bord, zegt
het voort
Is de aardappel op je bord alleen maar een koolhydratenbron? En een onderdeel van ons voedingspatroon waar je dik van zou worden? Veel moderne
dieetgoeroes doen de consument dat wel geloven en
bannen het liefst de aardappel uit het dagelijkse
dieet. Maar, zoals u en ik weten, is de aardappel niet
zo slecht als sommigen verkondigen.
Als we op basis van de inhoudsstoffen aardappel
vergelijken met andere koolhydraatbronnen en groenten dan blijkt de aardappel dichter bij de groenten uit
te komen dan bij bijvoorbeeld rijst, pasta en quinoa.
Vanwege zijn voedingsstoffen zou je de aardappel
eigenlijk een groente moeten noemen en staat hij dichter bij erwten, bonen, broccoli, tomaat, ui en courgette.
De aardappel bevat inderdaad koolhydraten, maar
daarnaast ook voedingsvezels, meerdere vitamines,
belangrijke mineralen, eiwitten en carotenoïden.
Bovendien bevat de aardappel geen cholesterol en heel
weinig vet. Met één portie gekookte aardappel op je
bord komt je al aan ongeveer 15 tot 30 procent van de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C, B6, B3,
foliumzuur en voedingsvezels, en krijg je 10 tot 25 procent binnen van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
mineralen zoals kalium, fosfor, magnesium, ijzer, mangaan. Mogelijk komt de ‘slechte’ naam van aardappel
omdat het ook gebruikt wordt als grondstof voor
snacks zoals chips en patat., waarbij veel vet en zout
tijdens de bereiding toegevoegd wordt. Gelukkig
wordt er hard aan gewerkt om snacks minder ongezond te maken.
Aardappel heeft als gewas een relatief kleine ecologische footprint en heeft bijvoorbeeld veel minder
water nodig dan rijst, tarwe en maïs. Het is wereldwijd
gezien het derde voedingsgewas na rijst en tarwe, en
vooral in landen als China, India en Sub-Sahara-Afrika
is het ‘t snelst toenemende gewas in tonnage productie.
Op vele plaatsen in de wereld wordt de aardappel
omarmd als gezond voedingsproduct, alleen de consument weet de aardappel niet
echt meer te waarderen. En dat
zou niet moeten want de
aardappel is veel gezonder dan
we denken! In de sector weten
we dat natuurlijk allemaal al,
maar laten we het samen kenbaar maken aan de consument.
Dr. Ingrid van der Meer
Manager Bioscience
Wageningen University & Research
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Nieuwbouw kassencomplex
Agrico Research officieel gestart

Met de uitbreiding bij Agrico Research zal de totale kasoppervlakte verdubbelen.

Begin maart is met de inzet
van 50 medewerkers het zeil
ingetrokken van het gietwaterbassin voor het nieuwe
kassencomplex van kweekbedrijf Agrico Research te
Bant. Hiermee is na een
lange periode van voorbereidende werkzaamheden de
bouwfase officieel ingeluid,
laat de aardappelcoöperatie
in een persbericht weten.
Bij het uitvoeren van haar
veredelingswerkzaamheden
loopt Agrico Research al
enige tijd tegen haar grenzen
aan qua beschikbare ruimte in
haar kassen. Om in de toekomst de werkzaamheden
goed te kunnen blijven verrichten wordt het kassencomplex van Agrico Research
geheel vernieuwd en uitgebreid. Met deze uitbreiding
zal de totale kasoppervlakte
verdubbelen. Daarnaast
investeert het kweekbedrijf in
een aantal nieuwe technologieën, waardoor het meer
kruisingen kan maken en het
kweken van nieuwe rassen
efficiënter en effectiever verloopt. Agrico Research werkt

dagelijks aan het ontwikkelen
van sterke aardappelrassen
voor de toekomst, laat het
weten. Het kweekbedrijf
maakt rassen die resistent zijn
tegen ziektes, die hoog
opbrengend zijn en die voldoen aan de wensen op het
gebied van smaak, uiterlijk en
verwerking van afnemers uit
meer dan 80 verschillende
landen over de wereld.
Daarbij richt het zich op alle
belangrijke marktsegmenten
zoals die voor frites, chips en
verse consumptie, zowel
gangbaar als biologisch
geteeld. Alle rassen ontstaan
door traditionele kruisingsveredeling en zullen ook in
het nieuwe kassencomplex tot
ontwikkeling komen. Naar
verwachting zal de nieuwbouw eind 2017 volledig gerealiseerd zijn, aldus Agrico. ●
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