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Digitalisering • De landbouw en voedingsindustrie ontsnappen niet aan het
digitale tijdperk. Heel wat nieuwe technologieën bieden zich aan. Bedrijven als
IBM, Microsoft en Google kopen zich in
deze sectoren in. Het registreren van
allerhande data is allang geen probleem
meer. In het productieproces kunnen
sensoren en camera’s worden geplaatst.
Deze data verwerken zodat ze ook kunnen worden benut is de volgende stap in
het verhaal. De data in de verschillende
schakels van de keten synchroniseren en
op elkaar afstemmen is nu aan beurt.
De voedingssector verwacht veel van
‘blockchain’ en distributed ledger technologies (DLTs). Het volgen en opvolgen van
individuele producten in de voedingsketen, van boer tot bord, is nuttig om voedselfraude te voorkomen en voedselveiligheid te verzekeren. Het digitaal volgen
van voedsel is echter complexer dan het
volgen van containers. Toch bieden zich
vandaag reeds heel wat mogelijkheden
aan. Het International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD) zet in
een ‘stand van zaken’ de technische maar
ook institutionele uitdagingen op rij. Het
Europees Parlement bracht onlangs de
ethische problemen in kaart.
Naar: ‘Emerging Opportunities for the
Application of Blockchain in the Agri-food
Industruy’ – www.ictsd.org
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VOEDSELONZEKERHEID NEEMT TOE
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Voedselzekerheid • Volgens het jaarrapport van de Verenigde Naties neemt de
voedselonzekerheid in de wereld verder toe. Terwijl de toename in 2016 na jaren
van verbetering voornamelijk te wijten was aan oorlogen en andere politieke
conflicten worden nu vooral de sterke
klimaatschommelingen en extreme klimaatomstandigheden als belangrijkste
oorzaken gezien. Zij beïnvloeden alle onderdelen van voedselzekerheid, zowel de
productie, de handel, het gebruik en hun
stabiliteit. De VN denkt dan ook dat de
duurzaamheidsdoelstelling inzake voedselzekerheid tegen 2030 niet zal kunnen
worden gehaald. Het goede nieuws is dat
ondervoeding bij kinderen daalt maar
overgewicht (obesitas) bij kinderen en volwassenen neemt toe. Nieuw is ook dat
de voedselonzekerheid in Europa en de VS licht toeneemt. Er wordt onder meer
gewezen naar de voedselwoestijnen in grote steden waar geen verse voeding te
verkrijgen is, enkel goedkope fastfood.
Naar: ‘The state of food security and nutrition in the world’, - 2018 – www.fao.org.
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Voeding • Chauvinisme is een overdreven vorm van nationalisme. De term verwijst
naar de soldaat Nicolas Chauvin en zijn absolute toewijding aan Napoleon. Met
andere woorden, het begrip ‘chauvinisme’ is Frans van afkomst. Het begrip heeft
een negatieve bijklank en wordt geassocieerd met racisme en fascisme. Wij
vereenzelvigen het, met enige jaloezie, ook met de houding van de Fransen tegenover hun voeding. In opdracht van VLAM, het
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, ging iVox bij 1000 Vlamingen ouder dan
18 jaar na in hoeverre zij chauvinistisch zijn
voor wat hun voeding betreft. Achtergrond van
het verhaal is het feit dat ‘lokale voeding’
tegenwoordig alom ter sprake komt, al is niet
geheel duidelijk wat hiermee precies wordt
bedoeld. Uit de resultaten van de bevraging
blijkt dat de Vlaming zich weinig bewust is van
de herkomst van zijn voedingsproducten. Hij
kijkt meer naar gezondheid, seizoensproduct en voedingswaarde. De kennis over
het inlandse aanbod is eerder beperkt. Zo weet slechts 28% dat Pink Lady geen
Belgische appelsoort is. Wie echter rekening houdt met de herkomst koopt weliswaar graag Belgisch, voornamelijk wanneer het in de eerste plaats om eieren,
bier en groenten gaat, gevolgd door vlees, aardappelen en melk. Vlamingen
zeggen wel trots te zijn op Belgische producten, toch is slechts 19% ‘chauvinistisch’ op culinair gebied. België heeft nochtans een rijke culinaire traditie. Maar
we eten blijkbaar graag Chinees, Italiaans of Mexicaans … Wat missen Belgen
wanneer ze in het buitenland vertoeven? Friet!
Hoe is het met jou gesteld op culinair gebied. Ben je een ‘gewoontebelg’, een
‘globetrotter’, een ‘bewuste’ Belg of een Belg ‘in hart en nieren’? Doe de test op
www.lekkervanbijons.be/chauvinisme. Op de website vind je ook tal van typische
Belgische gerechten, maar ook gerechten geïnspireerd op klassiekers van bij ons.
Naar: ‘Chauvinisme van Vlaming op vlak van kopen en koken’, www.vlam.be
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