Duurzaam voedsel* in de supermarkten in Loon op Zand
Uit de Monitor Duurzaam Voedsel
2013 van de Rijksoverheid blijkt dat
de bestedingen aan duurzaam
.
geproduceerd voedsel met 10,8%
stegen terwijl de totale bestedingen
aan voedsel in 2013 daalden met
.
0,4%. Duurzaam voedsel is daarmee
een van de belangrijkste
groeimarkten
Sinds 2001 voert het Ministerie van
Economische zaken beleid om het
aandeel duurzaam voedsel te
vergroten. Om de ontwikkelingen op
dat gebied in de gaten te houden doet
het Landbouw Economische Instituut
Wageningen hiernaar onderzoek op
basis van kassascans en andere
markt gegevens.

De Voedselgroep van
Wereldgemeente Loon op Zand vroeg de
supermarkten schriftelijk naar hun assortiment duurzame voedselproducten en deed onderzoek
in de winkels. Dit kwamen wij te weten:
De lokale supermarkten en hun duurzame voedselproducten
Albert Heijn

Albert Heijn Kaatsheuvel voert deels een eigen inkoopbeleid. Er is goede en ruime keuze op
het gebied van duurzaam voedsel, zowel biologisch als fairtrade. Ook bepaalde
streekproducten zijn er te verkrijgen, mits zij voldoen aan de kwaliteitseis van Albert Heijn.

Aldi

Aldi heeft een landelijk inkoopbeleid. Er is een biologische productlijn Mama Natuur met o.a.
jam, sap, gehakt, pasta en eieren. Aldi constateert toenemende belangstelling voor biologische
producten en gaat het assortiment dan ook uitbreiden met o.a. thee.

EmTé

EmTé heeft eigen inkoopbeleid voor verse producten, over de verpakte producten gaat
moedermaatschappij Sligro. Er zijn biologische en fairtrade producten aanwezig, maar weinig
zichtbaar. Men hanteert een eigen keurmerk Eerlijk & Heerlijk, wat helaas niet meer in de
winkels te zien is. Er wordt bekeken of dit keurmerk op de prijsstrip van de schappen kan
worden vermeld. Nieuwe duurzame aktie: binnenkort is er natuurvlees te koop!

Jumbo

Jumbo Kaatsheuvel heeft een duidelijke visie op duurzaam ondernemen. Er zijn veel
biologische en fairtrade producten in de schappen te vinden. Jumbo heeft beperkte
mogelijkheid om lokale producten in het assortiment op te nemenen, soms zijn er dus groeten
en fruit van het Brabantse land te verkrijgen en een aantal Brabantse specialiteiten.

Lidl

Lidl heeft een landelijk inkoopbeleid. Er is aandacht voor duurzaamheid. Zo is er een
biologische productlijn Biotrend met diverse producten. Er is een fairtrade productserie onder
de naam Fairglobe met o.a. koffie, thee, rijst, wijn. Ook bij verse groenten zoals champignons
houdt Lidl rekening met de arbeidsomstandigheden van de plukkers.

* Als duurzaam voedsel wordt beschouwd:
•
voedsel wat lokaal is geproduceerd en weinig kilometers heeft afgelegd om bij de consument te komen;
•
voedsel geproduceerd met oog voor dierenwelzijn (scharrelvlees) en biodiversiteit (duurzaam gevangen vis);
•
biologisch voedsel;
• voedsel waarvoor een eerlijke prijs is betaald (bijv. fairtrade of UTZ).

Sinds 1 januari 2014 is Loon op Zand millenniumgemeente.
Meer weten? www.wereldgemeenteloonopzand.nl
Ook te volgen op Facebook en Twitter

