Richtlijnen productvariatie EU-Schoolfruitprogramma 2013/2014
Tijdens het EU-Schoolfruitprogramma ontvangen leerlingen verschillende soorten groenten
en fruit. Binnen het programma zijn met leveranciers de volgende afspraken gemaakt over
de levering.
Algemeen productleveringen:
 De geleverde groenten en fruit zijn van kwaliteitsklasse I.
 Leerlingen ontvangen maximaal 60 stuks groenten en/of fruit per leerling gedurende 20
weken.
 Deze 60 stuks bestaan uit minimaal zes stuks groenten en maximaal 54 stuks fruit. Er
wordt minimaal 10 % groenten en maximaal 40% hetzelfde fruit geleverd.
 Minimaal gewicht per portie is 70 gram voor bewerkte producten en 80 gram voor
onbewerkte producten.
 Voor snackgroenten (snackpaprika, snackkomkommer of snacktomaten) geldt een lager
toegestaan gewicht. In een week waarin snackgroente met een lager gewicht dan 80
gram wordt geleverd, dient het totaal van de drie geleverde producten in die week
minimaal 280 gram te zijn.
Productsoorten:
 De groenten die geleverd worden zijn: komkommer, snackkomkommer, tomaat,
snacktomaat, paprika, snackpaprika en wortel.
 Belangrijkste fruitsoorten die geleverd worden: appel, mandarijn, peer, kiwi, sinaasappel,
banaan, pruim, druif, meloen, ananas, mango, nectarine, perzik, kaki, mineola.
 De samenstelling van het wekelijkse groente- en fruitassortiment wordt medebepaald
door de beschikbaarheid van de producten. Dit hangt onder andere samen met de
seizoenen. Zo worden bijvoorbeeld nectarines of perziken niet in januari geleverd, omdat
ze dan niet (voldoende) beschikbaar zijn.
Verdeling van porties:
 Een aantal groente- en fruitsoorten dient na levering in porties te worden verdeeld.
Verdeling in porties vindt in het bijzonder plaats bij de volgende groente- en fruitsoorten:
komkommer (geldt niet voor snackkomkommer), paprika (geldt niet voor
snackpaprika’s), meloen, mango en ananas. Na verdeling dient iedere portie nog steeds
te voldoen aan de eisen voor minimaal gewicht.
 Ronde vruchten worden niet in ongelijke porties verdeeld.

Hieronder ziet u een voorbeeld welke producten er verspreid over 20 weken geleverd
kunnen worden. Dit is slechts een voorbeeld; de werkelijke levering wordt bepaald door de
leverancier.
Voorbeeld levering verspreid over 20 leverweken september - februari.
Weeknummer Maand
Producten
37
September Mini komkommer, nectarine, appel Golden
Delicious
38
September Pruim, snoeptomaatjes, appel Delbare
39
September Witte druiven, kiwi, appel Elstar
40
September Snackpaprika, mineola, appel Jonagold
41
Oktober
Mini komkommer, Galia meloen, appel Elstar
42
Oktober
Tomaat, komkommer, appel Cox
43
Oktober
Komkommer, tomaat, appel Jonagold
44
Oktober
Pruim, kiwi, appel Elstar
45
November Snackpaprika, peer Durondeau, appel Elstar
46
November Waspeen, mandarijn, appel Pinova
47
November Snackpaprika, peer Durondeau, appel Elstar
48
November Pruim, kiwi, appel Golden Delicious
49
December Mandarijn, peer Conference, appel Elstar
50
December Mandarijn Clementine, peer Conference, appel
Jonagold
51
December Waspeen, snackpaprika, appel Elstar
2
Januari
Waspeen, mandarijn Clementine, appel Elstar
3
Januari
Mandarijn, peer Conference, appel Cox
4
Januari
Kiwi, peer Conference, appel Elstar
5
Februari
Snackpaprika, sinaasappel, appel Jonagold
6
Februari
Appel Elstar, snoeptomaatjes, waspeen
7
Februari
Kiwi, sinaasappel, appel Rubens
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