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Nicolette Pouw en Robert van den Berg, TNO Triskelion

NAAR MEER TRANSPARANTIE
EN GEZONDE INGREDIËNTEN
De voedingsmiddelenketen moet nog transparanter worden, om fraude en voedselveiligheids- en kwaliteitsproblemen
te voorkomen. TNO Triskelion biedt met zijn Emergency Response Service een unieke dienst die acute problemen
oplost en potentiële incidenten voorkomt. De blijvende vraag naar functionele ingrediënten is een andere ontwikkeling
waar TNO Triskelion op inspeelt.
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