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EXTRA DIK ZOMERNUMMER

Het blijft voor ons als redactie een terugkerend dilemma: zetten
we in de zomereditie vooral vakantieonderwerpen of niet?
Maar natuurlijk gaat niet iedereen de komende twee maanden
op vakantie. En omdat dit nummer extra dik is, hoeven we
eigenlijk ook niet echt te kiezen.
Wie wel op reis gaat, moet zeker even het artikel lezen over
de Europese zorgpas en waarom het een goed idee is om die
tijdig aan te vragen en mee te nemen. Ook handig is het artikel
over betalen in het buitenland, omdat je soms flink wat kunt
besparen door niet in euro’s te betalen, maar in de lokale
munteenheid.
Voor thuisblijvers komen deze artikelen misschien later van
pas. Zij kunnen zich eerst verdiepen in de duurzaamheid van
groente en fruit en hoe de verschillende supermarkten daarmee
omgaan. Ook hebben we 16 maaltijdsalades uit de supermarkt
getest, die soms minder gezond zijn dan je zou denken.
En dan suiker: in de ogen van sommigen puur vergif, terwijl je
lichaam suiker(s) wel nodig heeft. Maar niet in de hoeveelheden
die je nu binnenkrijgt doordat fabrikanten veel meer suiker toevoegen aan producten dan nodig. Gelukkig zijn er al initiatieven
die laten zien dat de industrie hier ook mee aan de slag gaat.
Veel leesplezier en een fijne zomer, al dan niet in het buitenland.
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Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
consumentenbond.nl/contact
070-445 45 45 (ma-vr 8.30-18 uur)

Lidmaatschap

Kijk voor een compleet overzicht
van lidmaatschaps- en
abonnementsprijzen op
consumentenbond.nl/webwinkel
of bel 070-445 45 45
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EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND
Wij zijn er voor consumenten. En we zijn ván consumenten. Samen
maken we kiezen makkelijker, kopen veiliger en markten eerlijker.
We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit
en onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. Het
belang van de consument staat bij ons voorop.
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