SLOTVERKLARING

Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen!

Ons eten verandert. De manier waarop het geproduceerd wordt ook. Dat is onontkoombaar.
Gezond eten is goed voor je, je voelt je ook fitter en zit lekkerder in je vel. En de aarde kan de
huidige wijze van voedselproductie niet aan. Voor onze kinderen moet er wereldwijd genoeg en
goed te eten zijn.
Wij willen dat Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd de onbetwiste koploper is in veilige,
gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw. Het Nederlandse bedrijfsleven
kan hiermee een concurrentievoordeel verwerven. Dat kan ons lukken als we samenwerken:
boeren, tuinders, producenten, supermarkten, horeca, scholen, zorginstellingen, maatschappelijke
organisaties, onderzoekers en de overheid.
Dat gaan we doen. We zetten samen de schouders onder de volgende ambities:
•

•

•
•

We maken de gezonde keuze makkelijker en aantrekkelijk. Voor consumenten moet het
mogelijk zijn om lekker en gezond te eten door gezond aanbod in de schappen van de
supermarkt, in de horeca, in zorginstellingen, onderweg, op het werk, op school en bij de
sportclub.
We gaan gezonder en duurzamer eten, volgens de adviezen van het Voedingscentrum. We
maken ons eten gezonder. Met minder zout, verzadigd vet en suikers in bestaande en nieuwe
producten. En met nieuwe menusamenstellingen in de horeca.
Er komen nieuwe innovatieve producten op de markt met bijvoorbeeld meer groente en
plantaardige eiwitten.
We willen een duurzame voedselproductie. We gaan voor de laagste uitstoot van
broeikasgassen per product wereldwijd. Op langere termijn wordt onze voedselproductie
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We willen internationaal bekend staan om ons hoge niveau van dierenwelzijn.
Antibioticagebruik brengen we terug tot het laagst mogelijke niveau.

•
•

Iedereen – vanaf jongs af aan en een leven lang– leert over voedsel.
We maken de samenstelling en de herkomst van ons voedsel inzichtelijk via het etiket,
voorlichting en online applicaties.
We gaan onze Nederlandse exportproducten bekend laten staan om hun onbetwiste kwaliteit.
We willen leidend blijven op het gebied van kennis en technologie, om de Nederlandse burger
en de Wereld zo gezond en duurzaam mogelijk te voeden. We ontwikkelen die kennis ook om
de consument te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.
We werken internationaal samen, zorgen daarbij ook dat eventuele risico’s voor
mensenrechten en milieuschade in de productieketens worden aangepakt.We delen onze
kennis en kunde zodat honger en ondervoeding de wereld uit is in 2030.
We zorgen voor een sterke thuismarkt en stimuleren consumenten te kiezen voor gezonde,
duurzame producten die aan deze ambities voldoen. We verbinden ons aan dat doel. We gaan
op kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid de wereld veroveren en blijven zo wereldspeler van
formaat.
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