PPS-jaarrapportage 2017
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te
rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient
dit format gebruikt te worden. Voor PPS-en die in 2017 zijn afgerond is een apart format “PPSeindrapportage” beschikbaar.
De jaarrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat.
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Korte omschrijving inhoud/doel PPS
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan?
Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan?
Er wordt te weinig groente gegeten. Snackgroenten zijn een kans om op een eenvoudige manier
voldoende groenten te eten. Het project ontwikkelt tools waarmee telers en veredelaars vroeg in
de keten kunnen nagaan of de smaak van nieuwe snackgroenten past bij de voorkeuren van de
consument. Zo kunnen spelers in de tuinbouw keten beter anticiperen op de wensen van
consumenten, waardoor er beter passende producten kunnen worden veredeld, geproduceerd en
aangeboden. Dit zal de aantrekkelijkheid van de producten verhogen, de verkoop stimuleren en de
dagelijkse inname van groenten bevorderen.

Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten tot nu toe
In het project is volgens het werkplan een methode ontwikkeld waarbij door middel van “evoked
context” de liking van snackgroenten veel beter kan worden gemeten dan voorheen. Ook is er een
kinderpanel opgezet. Beide tools zullen in het vervolg worden ingezet om smaakmodellen voor
geselecteerde snackgroenten te gaan bouwen.

Aantal opgeleverde producten in 2017 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de
producten of een link naar de producten op openbare websites)
Wetenschappelijke
Rapporten
Artikelen in
Inleidingen/ workshops
artikelen
vakbladen
0
1
0
3

1
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