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In de gaten houden...
Bernadette Kooijman (51)

H
et idee voor No 
Fairytales kreeg 
Bernadette 
Kooijman (51) 
toen ze neerplofte 

op de bank na een dag hard 
werken bij NewMotion, een 
bedrijf dat laadpunten levert 
voor elektrische auto’s. Ze 
zag een tv-reclame over een 
recente voedselinnovatie: de 
pizzaburger. Drie weken later 
zag Kooijman een pizza met 
knakworst in de pizzarand 
voorbijkomen. Over the top 
calorieënbommen die voor 
niemand gezond zijn. 
Kooijman, afgestudeerd in 
levensmiddelentechniek aan 
Wageningen University, wist 
dat het roer om moest. ‘Ik heb 
mijn baan opgezegd en ben er 
iets aan gaan doen.’ Kooijman 
besefte dat de focus bij eten 
op lekker ligt, niet per se op 
gezond. Maar eetgedrag is 
moeilijk te veranderen. ‘Wat 
wel helpt, is om een beetje 
groente te stoppen in de pro-
ducten die we al eten. Je moet 
dicht bij de comfortzone van 
consumenten blijven en dan 
een klein stukje aanpassen.’ 
Daarom begon Kooijman met 
de tortilla. ‘Ik maak een lekker 
product dat net iets gezonder 
is en ik verander iets wat 
mensen al kennen.’ Het kostte 
Kooijman twee jaar voor ze het 
perfecte recept had gevonden. 
‘Eerst vonden de proefperso-
nen de tortilla te droog. Toen 
70 procent het lekker vond, 

heb ik het recept bevroren.’  
Het was goed zo. De produc-
tie bleek ook lastig, het deeg 
gaat door vijftien machines 
voordat het klaar is. ‘Ik heb 
veel in de fabriek gestaan en 
het was best spannend of het 
zou lukken.’ 
Inmiddels liggen de No 
Fairytales-tortilla’s bij ruim 
achthonderd Albert Heijn-
winkels in de schappen, in 

bijna alle winkels van Jumbo 
en in alle winkels van Deen. 
In kleine stapjes wil Kooijman 
ervoor zorgen dat we gezonder 
gaan eten. Want de cijfers 
liegen er niet om: slechts 20 
procent van de Nederlanders 
eet voldoende groente. En 
er sterven wereldwijd meer 
mensen aan obesitas dan aan 
honger. Van de Nederlanders 
heeft 40 procent overgewicht, 

15 procent heeft obesitas. De 
medische kosten daarvan 
bedragen 3,2 miljard euro per 
jaar. Oorzaak: overal waar je 
buitenshuis loopt, kun je iets 
lekkers te eten kopen. En dan 
wordt te vaak gekozen voor 
ongezonde producten. 
Als je meer groente eet, neem je 
minder suiker en vet in. Door in 
bestaande populaire producten 
groente te verwerken, krijgen 
we makkelijker de aanbevolen 
hoeveelheid binnen, die het 
Voedingscentrum onlangs 
heeft verhoogd naar minimaal 
250 gram groente per dag. Met 
een groentetortilla creëer je 
bijvoorbeeld gemakkelijk een 
gezonde lunch en heb je zo al 
eenderde van de benodigde 
groente binnen. 
Door er groente aan toe te 
voegen, wordt de tortilla wel 
duurder. ‘Een scherpe prijs 
is daarom noodzakelijk. Het 
product moet toegankelijk zijn 
voor iedereen.’ Kooijman wil 
absoluut niet belerend zijn. 
‘Een positieve vibe is heel 
belangrijk, daarmee creëer je 
echt iets.’ Ook vormt de voe-
dingsindustrie nog een grote 
hobbel in de weg. ‘De bedrijven 
moeten hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Er zijn veel 
slechte producten.’ Kooijman 
zou graag samenwerken met 
die bedrijven, om zo een groter 
verschil te kunnen maken. 
‘Het allerliefst zou ik zien dat 
mijn producten bij McDonald’s 
liggen.’

‘Ik verander iets wat we al kennen’

Het idee voor No Fairytales kreeg Kooijman toen ze een reclame zag

Het lukt veel Nederlanders niet om voldoende groente te eten. We  
kiezen te vaak voor ongezond. Met groentetortilla’s wil Bernadette  

Kooijman het voor iedereen makkelijker maken om gezond te eten
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