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BaseLine volgt het voedingsnieuws op de voet. 
Met interessante items zitten we graag met u op één lijn 
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Er is altijd wat te lachen.  

Een wetenschapper en een schilder hebben het over 
eiwitten, waarop de schilder zegt "hoezo ei witten? 
Een ei is toch al wit". 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Receptie 30 jaar BaseLine op 29-9.  

We ontvangen onze relaties graag tussen 16.00 en 19.00 

uur in Maldensteijn (Malden) om met elkaar nog een keer stil te 
staan bij ons jubileum. Als het goed is ontving u daarvoor al een 
uitnodiging. Gezellig en nuttig combineren we met het thema 
"Eiwitten: Hype, nuttig of noodzaak". Er zijn informatiestands 
over het thema en prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, emeritus 
hoogleraar klinische voeding zal ons om ca. 17.30 uur op een 
leuke manier door het thema leiden. U bent van harte welkom 
en we hopen u op 29-9 te ontmoeten. 

 

Deze nieuwsbrief staat ook op 
de website van BaseLine, kijk op 

http://www.baseline-dietisten.nl 

Weetjes (over BaseLine) 
 

1987, weet u het nog? 
 In 1987 werd BaseLine opgericht; 

 In 1987 werden zijreflectoren fietsbanden verplicht gesteld; 

 In 1987 lanceerde IBM de eerste personal computers; 

 In 1987 wint Joop Zoetemelk de Amstel Gold Race; 

 In 1987 wordt de 6-miljardste wereldburger geboren; 

 In 1987 willen Frankrijk en Engeland een kanaaltunnel; 

 In 1987 verbiedt België roken in openbare plaatsen; 

 In 1987 worden Robin Haase en Lionel Messi geboren; 

 In 1987 wordt de grungeband Nirvana opgericht; 

 In 1987 komt er een aparte top 40 voor CD's en LP's 
 

Kortom 1987 was een goed jaar! 
Gerja, Mariëlle, Lonneke en Henrike. 

 Ouderen ondervoed zonder dat ze het 

weten.  Uit Belgisch onderzoek blijkt dat 7 procent van de 65-

plussers die nog thuis wonen ondervoed is, terwijl  nog eens 29 
procent risico loopt op ondervoeding. Het onderzoek werd 
uitgevoerd bij 3.300 bejaarden in België. Geriater Maurits 
Vandewoude van de Universiteit Antwerpen coördineerde het 
onderzoek. ‘Het is een moeilijk te detecteren probleem’, zegt 
Vandewoude. ‘Vooral omdat de 65-plussers zelf vaak zeggen dat 
er niets aan de hand is, omdat ze nog mobiel zijn en zich niet 
ziek voelen. Maar het is een sluipend probleem. Bron vrt.be 

 
 

Over eieren gesproken, heeft u al gehoord 

van het veganistische ei?  Studenten van de Italiaanse 

Universiteit van Udine maakten een veganistisch ei. Deze ei-
vervanger heeft de vorm van een hardgekookt kippenei en 
bestaat volledig uit plantaardige ingrediënten: meel uit 
verschillende soorten peulvruchten, plantaardige oliën, 
geleermiddel en zout. De 4 levensmiddelentechnologen wisten 
tijdens de ontwikkeling door uitvoerig testen de consistentie en 
smaak te optimaliseren. Het ei is glutenvrij en bevat geen 
cholesterol, waardoor het ook geschikt is voor mensen met 
coeliakie of een verhoogd cholesterolgehalte. De universiteit 
zoekt nu geïnteresseerde bedrijven voor het inmiddels 
gepatenteerde productieproces. Bron foodnavigator.com 

 
 

Wij zijn BaseLine! Normaal gesproken gaat 

de nieuwsbrief over ons vak en niet over ons.  
Maar toch. We zijn een beetje jarig en we zijn trots op BaseLine. 
Daarom bij wijze van uitzondering een foto van ons. 

 
            Henrike         Gerja          Mariëlle         Lonneke 
Lassche-Grunewald | van Hunen | Claassen        |   van der Linden 

 
 
 

Insecteneiwitten breken door.   
In de zoektocht naar alternatieve eiwitten komen insecten altijd 
in beeld. Onherkenbare verwerking van insecteneiwitten in 
lekkere producten moet de acceptatie bij de consument 
vergroten. Er wordt al een aantal jaren veel gezegd en 
geschreven over insecten als belangrijke toekomstige bron van 
eiwitten. Een flink aantal producten heeft inmiddels het daglicht 
gezien: van deegwaren tot insectenburgers. Toch blijven het 
nicheproducten met wisselend succes. De houding van de 
mainstreamindustrie bleef tot voor kort afwachtend en 
afhoudend. Volgens Heidi de Bruin, CEO van Protifarm is 2017 
een scharnierjaar voor de buffalolarve. Ze ziet de houding van 
industrie en retail sinds anderhalf jaar veranderen. Een aantal 
grote multinationals in de voedingsmiddelenindustrie gaan nu 
serieus aan de slag met insecten als ingrediënt. Bron 
protifarm.com 
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http://www.foodnavigator.com/Science/Vegan-hard-boiled-egg-developed-by-Udine-students
https://protifarm.com/wp-content/uploads/2017/09/VMT-Magazine-CEO-Proti-Farm-25-8-2017.pdf

