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Allereerst is er een literatuuronderzoek gedaan
naar de gezondheidsbevorderende effecten van
paardenmelk. Daarna is een marktonderzoek
uitgevoerd naar de verkrijgbaarheid van paardenmelk en welke concurrerende producten op
de markt zijn. Uiteindelijk is er gekeken naar welk
nieuw product het best in de huidige trends past
en wat praktisch het meest haalbaar is.

Van de bestuurstafel
Aan het einde van de eerste maand in het nieuwe
jaar heeft meestal ieder zijn balansen opgemaakt
en zijn de plannen voor de komende tijd weer
gemaakt. Ook het bestuur van Span-V heeft de
resultaten van het afgelopen jaar geëvalueerd en
zijn we ons aan het voorbereiden voor de komende algemene ledenvergadering. Deze vergadering vind plaats op 8 maart a.s. . Later wordt u
hierover uitgebreider geïnformeerd.
Verder willen wij u met deze nieuwsbrief informeren met de laatste ontwikkelingen die plaats gevonden hebben. Ook willen wij u op de hoogte
stellen van het nieuwe project "Diergezondheid
en welzijn". De presentatie van het paardenmelkproduct Edelfit en de hygiënecode Boerderijzuivelbereiding

Dit resulteerde in het product EdelFit.
EdelFit is gefermenteerde paardenmelk met probiotische waarde in 2 verrassende smaken n.l.
Framboos-munt-basilicum en passievruchtveenbes-kaneel.
Nadat de studenten hun project hadden toegelicht en de vragen beantwoord waren, was het tijd
om te proeven. Allebei de varianten vielen erg in
de smaak van de aanwezigen! Het is erg lekker!
Met name de nasmaak die ingevroren paardenmelk krijgt ontbreekt bij dit product.

Presentatie EdelFit

Na de lekkere soep en de rijk belegde broodjes
was het tijd om als afsluiting de stand die de studenten ingericht hadden te gaan bezoeken.
Naast de gefermenteerde paardenmelk werden
er door andere studenten een 8-tal andere nieuwe producten gepresenteerd. Ook hier zaten
verrassend lekkere vernieuwende producten bij.
Wellicht komen wij deze samen met EdelFit ooit
in de winkel tegen!

Onder grote belangstelling
is 31 januari jl. het project
EdelFit afgesloten met
een presentatie gehouden op de HAS Den
Bosch. De ruim 20 geïnteresseerden waren gekomen om te luisteren, te kijken maar vooral om
te proeven naar wat de studenten voor een product ontwikkeld hadden. Na ontvangst met koffie
werd er na een Brabants kwartiertje gestart met
de presentatie. De studenten Voedingsmiddelentechnologie en Food & Design Dennis Favier,
Margot Jansen en Rianne Lamers hebben onder
begeleiding van Annelies van Gunst bijna 5
maanden aan het project gewerkt. De opdracht
die ze gekregen hadden was: Wat zijn de gezondheidbevorderende effecten van paardenmelk
en ontwikkel een nieuw product van paardenmelk.

20-2-2007

Het was een bijzonder uitgebreid project welk met
erg veel enthousiasme door de studenten en
begeleidster is uitgevoerd.

Hygiënecode Boerderijzuivelbereiding
Het Productschap Zuivel (PZ) en de Bond van
Boerderij Zuivelbereiders (BBZ) heeft afgelopen
week de hygiënecode Boerderij Zuivel gepresenteerd. Naast de paardenmelkers moeten ook de
andere boerderijzuivelbereiders voldoen aan de
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Europese regelgeving. Zij hebben dit in een hygiëne code vast gelegd. Deze hygiënecode heeft
veel raakvlakken met ons HACCP-handboek en
gaat over dezelfde zaken zoals voedselveiligheid
en kwaliteitsborging.
In de maanden februari en maart zullen er een
aantal informatiebijeenkomsten in het land gehouden worden voor de boerderijzuivelbereiders.
Deze worden georganiseerd door het PZ en de
BBZ. Ook niet-leden van de BBZ worden uitgenodigd deel te nemen aan de informatie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u
geïnformeerd over de achtergrond, de doelstelling en de toepassing van de hygiënecode. U
kunt ook gebruik maken van deze uitnodiging
omdat de paardenmelkbedrijven ook als boerderijzuivelbereiders aangemerkt worden.
U dient zich dan wel op te geven via de website
van het PZ hier vind u ook de plaatsen waarin de
bijeenkomsten gehouden worden.
www.prodzuivel.nl productie / EU afzet --> regelgeving --> levensmiddelen/hygiënecodes -->
hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding
Project Diergezondheid en -Welzijn
In de Algemene Ledenvergadering van oktober
2006 is er gesproken over een kwaliteitssyteem
voor onze leden. Dit houdt in dat naast het
HACCP, dat gaat over voedselveiligheid en traceerbaarheid, een aantal extra eisen aan de leden gesteld worden. Eén van de onderdelen uit
dit kwaliteitssysteem is diergezondheid en welzijn. Immers kwaliteitsmelk verkopen geeft
nog geen garantie dat de dieren ook op een
maatschappelijke geaccepteerde, diervriendelijke
manier gehouden worden.
In het najaar is SPaN-V benaderd door het van
Hall-Larenstein instituut. Zij zochten een project
waarin het dierwelzijn centraal staat. In samenGegevens bestuursleden:
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werking met dit instituut start 8 februari het project Diergezondheid en –Welzijn in de paardenmelkerij-sector.
De studenten gaan zich voornamelijk bezig houden met onderzoek naar welke regels en normen
op dit moment in de paardenhouderij gelden en
gehanteerd worden. Naast regelgeving in Nederland en in ons omringende landen wordt er uiteraard ook naar de EU regelgeving gekeken.
Ook zal bekeken worden welke zaken specifiek
betrekking hebben op het melken van paarden.
Een onderdeel van het onderzoek zal een telefonische enquête onder onze leden zijn. Dit om een
inzicht te krijgen op de wijze waarop de paarden
op dit moment bij de aangesloten bedrijven gehouden worden.
Het bestuur hoopt zo voldoende informatie te
verkrijgen om met een aantal gefundeerde voorstellen te komen. Het stukje dierwelzijn en –
gezondheid kan dan aan het kwaliteitshandboek
worden toegevoegd.
Algemene ledenvergadering
Op 8 maart 2007 vindt in Nuland de Algemene
ledenvergadering plaats. De agenda en eventueel bijbehorende stukken zult u nog ontvangen.
Witboek
Indien u niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking
van het witboek in december en u nog niet in
bezit hiervan bent kunt u in Nuland tijdens de
Algemene Ledenvergadering een exemplaar
verkrijgen.
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