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Producten geïmporteerd van buiten de EU
Veel producten die bij ons in de supermarkt liggen, komen niet uit Nederland. We importeren
producten uit andere landen. Veel producten worden geïmporteerd van buiten de Europese
Unie (EU).

Eisen Europese Unie
Groenten en fruit moeten veilig en gezond zijn om te eten. De Europese Unie heeft daarom
eisen opgesteld voor producten die geïmporteerd worden. Alle producten uit de Europese Unie
moeten aan die eisen voldoen en ook producten die bijvoorbeeld vanuit Zuid- Amerika
geïmporteerd worden naar een land binnen de Europese Unie.
De Europese Unie heeft heel veel eisen die gesteld worden aan voedingsmiddelen die we eten,
bijvoorbeeld:
-

We moeten altijd weten waar het eten vandaan komt.
Er mogen geen schadelijke bestrijdingsmiddelen in het eten zitten, dit wordt in een
laboratorium onderzocht.
Er mogen geen ziekten en ongedierte in het eten zitten, ook dit wordt onderzocht.

Vervoer producten
Alle producten moeten natuurlijk vervoerd worden naar de supermarkt. De afstand die de
producten afleggen, is erg verschillend. Een appel uit Kapelle moet minder ver reizen naar de
supermarkt dan een appel uit Nieuw-Zeeland.
Veel producten die afkomstig zijn uit Europese landen, komen per vrachtwagen naar
Nederland. Deze producten hebben minder invloed op het klimaat dan producten die uit
verdere landen komen.
De producten die verder moeten reizen, gaan vaak per boot naar Nederland. Appels uit Chili,
Brazilië en Zuid- Afrika hebben een grotere invloed op het klimaat dan Europese appels.
Appels uit Nieuw-Zeeland hebben een grote negatieve invloed op het klimaat.
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Nederlandse producten
In Nederland wordt veel eten en drinken geproduceerd. In Nederland gelden strenge eisen
voor voedselveiligheid en kwaliteit. Alle producten die in Nederland geproduceerd worden,
moeten voldoen aan de eisen van de Europese Unie EN de eisen van Nederland.

Algemene eisen
Er gelden strenge regels voor de mest en bestrijdingsmiddelen. Er mag niet te veel (kunst)mest
gebruikt worden omdat dit slecht kan zijn voor de waterkwaliteit. Ondernemers moeten
voorzichtig omgaan met bestrijdingsmiddelen. Alleen goedgekeurde middelen mogen
gebruikt worden, in kleine hoeveelheden en op goedgekeurde momenten.

Specifieke Nederlandse eisen
Nederland heeft ook eisen voor voedselveiligheid en kwaliteit die strenger zijn dan de eisen
van de Europese Unie. Sommige bestrijdingsmiddelen mogen bijvoorbeeld in België wel
gebruikt worden en in Nederland niet omdat het schadelijk kan zijn voor het milieu of de
gezondheid.

Eisen van supermarkten
Niet iedereen kan zomaar appels of melk leveren aan supermarkten. Bedrijven moeten aan de
supermarkten kunnen laten zien dat ze op een verantwoorde manier werken. Veel bedrijven
laten dit zien met een GlobalGAP certificaat. Ieder jaar wordt het bedrijf gecontroleerd en als
het goed is, krijgen ze het certificaat waarmee de bedrijven aan de supermarkt producten
kunnen verkopen. De bedrijven moeten betalen voor de jaarlijkse controle en het certificaat.
Er wordt onder andere gecontroleerd op: bestrijdingsmiddelen, dierenwelzijn en
milieubewustzijn.
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