
Nederlanders eten de meeste chocolade van Europa - per
jaar per persoon bijna acht kilo. AIs het aan de Brusselse

wetgevers ligt is chocolade binnenkort geen echte chocolade
meer. Dan mag cacaoboter gedeeltelijk worden vervangen

door andere vetten, zoals de goedkopere palmolie,

Chocolade-fantasie
vvordt werkelijkheid
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l TERvANGlNc vu cacaoboter
l/Í door ddeE plrntaardiSc ver-
I tên ld.rt dê .hdolade-indus-

tÍie aanziênliikê kostêntterparinten.
Bowtrdien wordt de indusÈie minder
alh.nkdiik van de cacaoboon als eni-
ae 8ron<lsior voor .hcolade. voor de
- veelal kleine - bo€rrn uit ontwikkÈ
lingslanden zou de w€tswijziaing e€n
slag voo. dê elrort b€tekenen.

De me€ste crcro *omt uit AlÏika.
vcoral de WesÈAfiikaansé rddetr
ChrDa en Ir€orkust, De bosln fé.
mênt€Fn 6 dEgen de bonen, m.aÍ
de FRrrking vu de boon tot choco-
lad€ aebeurt vooÍar in Eumpà en de

De niNw wt stclt dat chocoladê
uit muimà.I vijf pnent ardeÍ€ vet-
ten mag bestaan, Om.Lt chftohde
me t@r een del uit vÉt. de cacao-
bore!. b€star, b€tekent aht alha.kê-
lijk iu het typê cho.olade eetr ver-
l-arainA van 15 tot 30 pMent tu de
cacaoboter. Het minimum Sehdtê
aan cacacbestanddel€n (35 prccent)
zou in de nieuwe wet wl gehand-

KÍidsch€ aeluid€n ov€r dè niêuwe
ch@oladÈEgelitra zijn alkomstig
v.n vers.hiu€rde lialstaten (onder an-
deÍr AelSiè omdat kmliteit t@r che
coladepÍoductcn hler hooS itr hèt
vaandel sta.t), het Eurcp€se Parlè
mllt in Brussd etr otrtwikkelin8soÍ-
Sanisaties. Ook Nede.ledse impor-
teurs van Derdewe.eldpmductetr zc
als de wereldwinkels ên FaiÍ TFd€,
die .acao ên koffie ondêr het m€.k
Max Havct .r verkopen komen oP
vooÍ de bclana€r var d€ rt@Etr.

Medewrku Mark Huis in 't Vêld
var Feir rEde: "wlj ztjn têaen let
voorstd v.n de Eumpese Commissi€
h?nt als íle Udstrt.l z€uDo8€n bepa'
len of z€ wcl of ge€n rcÍf8êndc ret-
ten in chocolade to$ta.n sint uit-
eind€lijk de concu.rentie, eo d$ de
hgeÉ prijs, Du is het oDvermjjdelijk
alat de cho.oladef&rikanten g.d
robbyetr Dij hu! rc8€Íing .lie dàn als-
nog oveEtag za.l gaar"

D€ hten.tion le caaN.guise-
tie beeft b€rckerd d.lt bij e€n !c'ru-
gira v.n cacaobot r door anílelt v€t-
t r d. vÍeeg Mar cicao w€Í€td*i.id
met hotrd€rd- tot hond€rddeltigdui-
rnd toD ul EnirdeED. nt ner-
komt op e€[ cipo.tlrmirdding t?n
DeaCtr pÉcclrt. suis in 't Veld: "Op
jrarb.iis is dat ê€n hrlf miljaÍd dol'
lar, en als d€ IrS Eumpa hieritr rcl8t
zl| dàt beílraa verdubDclo, '

Ministêr Pronk van OtrtwikkelinSs-
samenm*ina tu gRn rooEtarder.
Mad eoor hct N€derlu(lle strdpunt
is h€t ook r€n bêlar8 dat roor alle
ErÍopese liGtaten dezerdê regerirA

Saat gelden - of drt tru nul pÍlcent of
vijÍ pMert vetlepanaitrg betekeni.
Nn hrnrêEn lidstatm hun eicen re.

volgens de ontwik&erir8lorAanisa-
ties D€tck€nt de veranSrna van
cacaoboteÍ €en schènding van de in-
tÊhatiorale cacamveEenkomst,
9erin is afgespmketr de consumptie
te stimulerÊn. Op d€ we.eldvoedsêl_
top in RorÍe vol8.!de maand zál het
oDd€Melp van de tlestaazekerheid
tu de DoêEtr in ontwikkêlin8slan-
den we€r t€. spnke kom€n. Want dê
ni€uw€ w€t b€tekent voor ongeEer
tien miljo€tr cac.obo€(D wreldwijd
en verlig en afzet .l êetr laSer€
prijs voor hun prcdukt. D€ afaeloPen
tiên jaar is de prij! En cacao op de
wèFldna.kt onger'Êer geh.lverd.

Bêhahr diEcte fininciilê 8e!!lgen
zijn €r ook *icot op d€ ldge t€Í-
mi.in. Boer€n zuuên in Erctie op tÈ
Aenvdlende píjzeD n@dgedwonS€í
merên |ME.háIclên oD andere
.gradrahe .ctiviteÍen. Dii l.an tu-
nest ziir rooÍ dê bGsen.

Maar ook dê Àtrtedmse bavên,
vu oualiha 's werÊl.b Smiste over-
sla8?lrat! ru cacao, zal inkomsten
derrrn. laaÍujks imponeen NedeF
laod biira .lriéhondedduizend ton
<a.aobdnen. w$rvan twe dede weer
woÍdt geëxporteed. Ook v@. de
cacaoverw€.kende irdusttie in de
zaanslÍ€êk zal de S4ijzitde cho.ola_
de-Egelint tot Erliezèn leiden,

Bêhalw .mÉeld, iÍdu3Eie en De!.
dèWerldoramÈatiês metrgt de
HaÍtstichtina zich @k in d€ crcàok-
w6tie, omdat verv.rgende vett€n in
w.geliikina m.t cacaoboter eetr ho-
Ae! gêharte aan \€Ízadigdê wt4rcn
D€raÍen €D al.ald@! cholesterolFF
hoa€trd 2ijr. Het chol6terolgehdte
ir het blo€d is cetr ri3icofàctor bij het
ontstaar van b.!t- èn Eatziekt€n.

En h@ staat de Nêdedudse consu-
metrt t!8€nover de nieuwÊ cho.olàde
fantdie? volSeÍs het NlFo zou eu
mê€rde.heid En a!. Nêd€rtrde$ de
s.m€nstellir8 tb chocolad€ wiuen
bouden zoals deze nu i3. Dê drie bÈ
hDgrijLste ÍEd.!€r diê wrder 8è
nemd ziir b€iÍoftl(enh€iíl met d€
bo€.Ên in otrtwilleliÍgslandêÀ hêt
Aezondtrcidlaspect er de oÍduideUjk-
hêid dêt de samenstcllitrg nÁ aho.o

Mo.ht het kostertoordeel voor de
chocoladÈindusEie toch d€ dooalag
gsen en de venangiog vaD @caobo-
re! en feit woÍd€n. du vindÍ me€í
.lan tachda procmt r€n de consu-
ment€n dat dê chcoladcfabnk tde
ingEdiénten op dc veÍ?a.kkin8 mo€t
vemelden en zcSt zertia prccmt ar-
leên è.hte chcolrde t€ blijwn kopen.


