Ambitielijn: Meer met Minder
Toenemende aandacht Voeding en Gezondheid
•Zelfmanagement burgers (VWS, RVZ, CVZ e.a.)
•Nieuwe definitie Gezondheid:
Huber et al:“Ability to adapt and self manage”
•Food hospital (programma Net 5)
•Super foods: raw cacao, bessen, zaden etc.
•Nieuw boek Michael Pollan

Ambitielijn: Meer met Minder
 Meer met minder: duurzaam, gezond en natuurlijk
• Biologische producten zijn integraal duurzaam geproduceerd,
natuurlijk en puur, zijn vrij van residuen en antibiotica en gemaakt
met zo min mogelijk toevoegingen. Pure producten die voor
consumenten meerwaarde(n) hebben:
• Puur verwerkt: met zo min mogelijk toevoegingen en kwalitatief
goede en gezonde producten voor de consument
• Integraal duurzaam en natuurlijk gezond geproduceerd van land tot
consument
• Innovatief en verantwoord verpakt en innovatief met reststromen

Ambitielijn: Meer met Minder
Twee programmalijnen:
1. Biologische voeding: Gezond, puur, natuurlijk, meerwaarde
Meerwaarde van biologische producten beter voor het voetlicht te
krijgen en het biologische aanbod beter aan te laten sluiten bij de
wensen en behoeften van een bredere groep consumenten.
Doelen:
• Vergelijkend onderzoek biologische en gangbare producten
• Inventariseren welke biologische producten/concepten/diensten
meerwaarde hebben voor specifieke consumentengroepen
(kinderen, ouderen, chronisch zieken)
• Ontwikkelen van biologische producten/concepten en onderzoeken
hoe zij bijdragen aan welbevinden en gezondheid
• Communiceren van meerwaarde biologische producten

Ambitielijn: Meer met Minder
Twee programmalijnen:
2. Biologische duurzame voeding: Verwaarden reststromen,
reduceren voedselverspilling
Inventariseren mogelijkheden om reststromen uit biologische
levensmiddelen te reduceren door kwaliteitsverbetering producten in
schap (sortering, bewerking, verpakking) en valoriseren reststromen.
Doelen:
•Keteninventarisatie kwaliteit en derving biologische levensmiddelen.
•Ontwikkelen ketenmaatregelen voor verbetering kwaliteit schap
producten.
•Inventarisatie biologische reststromen als veevoer.
•Verwaarden biologische reststromen (vergisting, energieterugwinning).
•Uitwerken concept verdienmodel verwaarding reststromen en reductie
voedselverspilling

Ambitielijn: Meer met Minder
• Projecten Programmalijn 1:
2014: 470 k€; 2015-2017: 1065 k€

• Biologische Boodschappenmand (2013-2014):
“Röntgenfoto” gangbare en biologische boodschappenmand
Bionext, Odin-Estafette, Wessanen, Ekoplaza, Bio+

• Meerwaarde Biologisch voor kinderen (2014-2017)
Kinderdagverblijven, m.b.t. allergie, verbeteren weerstand
Wessanen

• Meerwaarde Biologisch voor ouderen (2014-2016)
Biologisch voedingsconcepten zorginstellingen
BD totaal, Odin-Estafette

• Meerwaarde Biologisch voor (chronisch) zieken (2014-2017)
Ontwikkelen producten voor health promotion
Winclove, Hutten-catering

• Biologische vleesvervangers (2014-2015)
Optimaliseren biologische vleesvervangers, flexitariërs
MFH pulses, Encko Foodgroup, Meatless, LI Frank, Vegetarische slager

Ambitielijn: Meer met Minder
• Projecten Programmalijn 2:
2014: 280 k€; 2015-2017: wordt nog ingevuld

• Reductie reststromen supermarkt/consument (2013-2014):
Monitoren derving, keteninventarisatie, verwaarding
Udea, Ekoplaza

• Reststromen als veevoer (2014)
Natte en droge reststromen, brijvoer en droogvoer
Joost van Alphen, For Farmers Reudink

• Schapkwaliteit bio aardappelen (2013-2014)
Kwaliteit, tegengaan vergroening, kieming NAO WBA, Agrico,
Greydanisen, Landjuweel, Leo de Kock, AC Loogman, Schaap Holland

• Verpakking bio aardappelen (nog onbekend)
Verkennen/testen materialen als alternatief voor plastic
Agrico

• Schapkwaliteit verwerkte bio aardappelen (nog onbekend)
Verlengen houdbaarheid, verpakking, conditionering in de keten
Schaap-Holland

