
Vegetarisch
Smikkelen

van
Omgevings
Producten

17 april 2014



de Wereldmaaltijd
genoeg voor iedereen



de berekening van de Wereldmaaltijd is als volgt uitg evoerd 

de wereldproduktie van tarwe in 2007 was 612530 x 1000 t on 
het aantal wereldbewoners in 2003 was 6,28 miljard 

de produktie per wereldbewoner per dag is dus

612530 x 109 (gram)
------------------------------------ = 255 gram tarwe 

365 x 6,59 x 10 9 



tarwe
rijst
mais
gerst
overige granen
aardappelen
knol-/wortelgewassen overig

sojabonen
peulvruchten overig

groenten
fruit
noten
suiker/zoetstoffen
specerijen
plantaardige olie
melk
eieren

De Wereldmaaltijd bestaat uit
product per persoon per dag

255  gram
273  gram
306 gram
55 gram
62 gram

135 gram
163 gram

93 gram
25 gram

376 gram
231 gram

15 gram
78 gram
3 gram

55 gram
269 gram

27 gram



Wereldmaaltijd

• Geen vlees
• Geen vis
• Biologisch
• Seizoen
• Streek
• Fairtrade
• Zo weinig mogelijk verspilling



invloed vleesproductie op Wereldmaaltijd
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1. de ecologische ruimte die we innemen



De voetafdruk van Nederland bedraagt 
6,2 ha per persoon.

Dat is veel meer als wat er 
voor iedere wereldburger beschikbaar is.



Appels uit Nieuw-Zeeland
Peultjes uit Zimbabwe 
Boontjes uit Kenia
Pruimen uit Spanje
Broccoli uit Italië
Wortelen uit Israël
Rode uien uit Chili
Kipfilet uit Brazilië
Asperges uit Peru
Aardappelen uit Egypte

De appel valt ver van de boom



1 februari 1998 start eigen bedrijf







Keurmerk MAX HAVELAARKeurmerk MAX HAVELAAR

http://www.youtube.com/watch?v=2ezjYrsLLG0





Handelsvoorwaarden
Fairtrade

De minimumprijs
De Fairtrade premie

Sociale en milieucriteria



De minimumprijs

Kopers die producten afnemen bij Fairtrade
boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te 
betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat 
stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. 
Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te 
beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. Als de 
wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt 
tenminste de minimumprijs betaald. Als de 
wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, 
ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere 
wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat 
zekerheid biedt.





De Fairtrade premie

Coöperaties ontvangen van hun afnemers een 
Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen 
voor de producten. De boeren beslissen 
democratisch waar zij deze premie aan 
besteden. Het gaat hierbij vaak om 
bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals 
verbetering van productiviteit, kwaliteit en 
infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt 
de Fairtrade premie ten goede aan 
gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en 
gezondheidszorg . 





Sociale én milieucriteria

Ook de boeren en de coöperatie zelf 
moeten aan eisen voldoen. Fairtrade staat 
voor duurzame productie en ontwikkeling. 
De basis hiervoor is milieuvriendelijke 
teelt, respect voor arbeidsrechten en een 
transparante, democratische werkwijze in 
de boerencoöperaties.



Bananen

Aan de rand van een 
bananenplantage in 
Costa Rica in 1993. 
Hier vanwege 
afstudeeronderzoek 
voor het vak 
Economie van de 
Ontwikkelingslanden.



Bron: 25 jaar Fairtrade Max Havelaar Bananen met toekomst. 2013, Pagina 43.



Hoeveel procent gaat naar de 
bananenteler ? 

• Minimumprijs doos (18,14 kg) bananen 
vanuit Colombia: 9,10 US dollar

• Sociale premie: 1 US dollar per doos
• Totaal 7,36 euro per doos
• Bananen kosten bij PLUS bijvoorbeeld 

28,80 euro per doos(1,60 euro per 
kilogram)

• Ongeveer 25 % naar de producent



Opbouw prijs van 180 grams 
melkchocoladereep van Tony Chocolonely

• Cacaoprijs voor de boer     4
• Fairtrade premie                 1
• Transport, belasting Iv/GH          1
• Melkpoeder 3
• Suiker 3
• Productie chocolade, mouleren, verpakken&opslag 24
• Transport 4
• Max Havelaar licentiekosten 2
• Bruto verkoopmarge Tony’s Chocol. & wederverk. 51
• BTW 6

• Totaal 100 %





Prijsvergelijking

product A-merk Huismerk MaxHav
keurmerk

Pindakaas 1,84
(Calve)

1,60 2,19

Hagelslag 2,10
(de Ruyter)

1,79 2,28

Rijst 1,58
(Lassie)

1,47 1,89

Koffie 2,49
(Douwe Egberts)

2,18 (ook MH) 3,15 (FTO)





Ons ModelOns Model
UitgangspuntenUitgangspunten

��Goede prijsGoede prijs

��Goede Goede 
kwaliteitkwaliteit

��TransparantTransparant

��LokaalLokaal

��TransitieTransitie

VoordelenVoordelen

�� Betere toekomst Betere toekomst 
lokale boerlokale boer

�� Minder voedsel Minder voedsel 
kmkm’’ss

�� Herkomst Herkomst produktprodukt

��Duurzame productieDuurzame productie

�� BiodiversiteitBiodiversiteit

�� Minder afvalMinder afval



Kernwaarden
Lokaal voedsel - Goei Eete is milieuvriendelijk en efficiënt.

Onze producten komen van boeren uit de regio en leggen 
daardoor minder kilometers af voordat het op je bord komt.

Bewust eten - Goei Eete is weten wat je eet.
Lokale seizoensproducten worden met aandacht voor mens, 
dier en milieu geproduceerd.

Eerlijke prijs - Goei Eete is goed voor boer en consument.
Door rechtstreeks te kopen van de boer en de kosten laag te 
houden, koop je producten voor een eerlijke prijs.

Directe handel - Goei Eete is bouwen aan een directe relatie met 
de boer.
Betrokken en gepassioneerde vakmensen, die trots zijn op hun 
bedrijf en product, kunnen rekenen op een gegarandeerde afzet.



Praktische invulling

• Wekelijks bestellen wat u nodig heeft
• Prijs als in de supermarkt
• Distributie via afhaalpunten in de buurt
• Betalen via Telebankieren 
• Basis assortiment AGF, vlees en zuivel
• Structuur in de vorm van een Stichting
• Geen winstoogmerk
• Geen streven naar marktmacht



Onze producenten
Producent ProductNaam woonplaats

1 Amalthea Geitenkaas Rijen

2 Beezzz imkerij Honing Tilburg

3 Besselink Brood Udenhout

4 Boerderijwinkel van Rijsewijk Eieren Helvoirt

5 De Bie Champignons - Biologisch Dongen

6 De Jong Cheese Geitenkaas Alphen

7 De Kern zuivelboerderij Zuivel Drunen

8 De Walhoeve Rundvlees Goirle

9 Elshorst Varkensvlees Baarschot

10 Groentenkwekerij-Oppers Groente  Middelbeers

11 Henriettes Tomatensaus Dongen

12 Kaasboerderij Mathijssen Kaas Udenhout

13 Ostrea Exotische paddenstoelenkwekerij Oesterzwammen en Shitake De Moer

14 Oirschot Organics Groente - biologisch Oirschot

15 Philips Fruittuin Appels en peren eindhoven

16 Poelier Kapteijns Kipvlees Diessen

17 Ruurhoeve de Kaasboerderij Kaas Hoogeloon

18 t'schop Rund- en lamsvlees - Biologisch Hilvarenbeek

19 Tuinderij De Es Groente - biologisch Haaren

20 Ut Rooie Bietje Groente - biologisch Tilburg



Locatie producenten



Winnaar Vredesprijs 2006



Nadere informatie

Bureau Ver(?)antwoord
J.P. Coenstraat 72
5018 CT Tilburg

06-17094047
jan@bureauverantwoord.nl
www.bureauverantwoord.nl


