
naar de boerLekker 
Eén keurmerk

voor heel 
Europa

Marijn Frank (Keuringsdienst van Waarde)

WAAROM IK BIOLOGISCH EET

TIEn GOEdE REdEnEn

Een hemels recept 
van Chef Arnold

dE PAUS En
MICHELLE
dOEn HET!

Kies voor
Biologisch
Kies voor
Biologisch

Een uitgave van Brighter World i.s.m. Biologica  - juni 2011



Heerlijk!  
Eén Europees keurmerk

Lekker praktisch?
“Wil je biologisch eten? Vanaf nu 
hoef je maar op één logo te letten. 
Het Europese Biokeurmerk,” zegt 
Bavo van den Idsert, interim-
directeur van Biologica. “De hele 
EU gebruikt het, alle nationale 
keurmerken komen te vervallen.”  
Waar wordt het voor gebruikt?
“Het Europese Biokeurmerk moet 
op alle voorverpakte biologische 
voedingsmiddelen uit de Euro-
pese Unie komen te staan. 
Bijvoorbeeld op een pak melk. 
Het mág ook worden gebruikt op 
producten uit landen buiten de 
EU of op onverpakte biologische 
producten. Zoals losse groente of 
vlees van de bioslager.”
Maar waarom?
“Voor de consument wordt het 
een stuk overzichtelijker en 
herkenbaarder: één keurmerk. 
Soms stonden er wel drie of vier 
keurmerken op een verpakking. 
Dat was ook voor de fabrikant 
niet efficiënt. 
Het zal nog wel even duren 
voordat het Europese 
Biokeurmerk op alle verpak-
kingen staat, maar het is al 
steeds vaker op de schap-
pen te zien.

18 & 19 juni 2011

Kijken, luisteren, voelen, 
proeven en genieten
Op 18 en 19 juni doen 
200 biologische 
boeren voor de 14e 
keer hun poorten 
open voor heel 
Nederland. Iedereen 
mag meegenieten van 
het boerenleven. Het 
is weer tijd voor 
Lekker naar de Boer!  

In Schipluiden kun je de 
groente uit de moestuin 
van boer Van Paassen 
proeven. Kinderen kunnen 
er vissen in de slootjes of 
leren over bijen. In Aduard 
in Groningen is live muziek 
en kun je een koe 
knuffelen. En in Hillegom 
staat Annemieke klaar: 
“Iedereen mag in mijn 
pluktuin zelf een biologisch 
boeket samenstellen.” 
Bioboeren zijn leuk! 
Biologische boeren en 
boerinnen zijn eigenwijze 
mensen. Ze kiezen 
ervoor om het anders te 
doen dan hun collega’s. 
Wil je weten wat samen-
werken met de natuur 
inhoudt? Ga dan op zoek 
naar een bioboer bij jou 
in de buurt. Zoek op 
www.lekkernaardeboer.nl 

BIOTWEETS #LNDB:
“Doe maar niet meer. Die kip.  
Twee op een schaal voor vijf euro.” Yvonne Kroonenberg

“Ik ben wel van ‘groen rechts’ en eet graag biologisch,  

maar ik doe eigenlijk nooit zelf boodschappen.” Jort Kelder       
“Vlees eet je op, dus het komt in je lichaam.

En je poept het niet allemaal meer uit…” Arjan Ederveen

   “Wat 2011 gaat brengen? Biologisch eten is in en de 
grachtengordel is uit.” Trendwatcher Adjiedj Bakas

Dit is een uitgave van Brighter World in samenwerking met Biologica en  
de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw in het kader van  
Lekker naar de Boer. Redactie Fons & Jacqui Burger en Marije Ravelli.  

M.m.v. Andre Brouwer, Jasper Vink en Studio Kaka. 
Biologica, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht. info@biologica.nl

Dit magazine is milieuvriendelijk geproduceerd.

Boerenmarkt bij Witte Huis
In Washington DC is tegenwoordig een 
boerenmarkt, vlakbij het Witte Huis. Michelle 
Obama steunt het initiatief. De boerenmarkt 
wordt gezien als een volgende stap in de 
plannen van de first lady op het gebied van 
voeding en gezondheid. Sinds een paar jaar 
heeft het Witte Huis een eigen biologische 
moestuin. “We eten biologisch sinds de 
verkiezingen. We merkten dat zo’n campagne 
een zware belasting voor onze gezondheid 
was”, zegt Michelle Obama.  
Groene Paus
Paus Benedictus XVI wordt ook wel de Groene 
Paus genoemd. Hij heeft niet alleen een biologi-
sche moestuin. Milieuvervuiling en genetische 
manipulatie worden door het Vaticaan expliciet 
benoemd als één van de zeven moderne 
hoofdzonden, naast bijvoorbeeld drugsgebruik 
of het veroorzaken van armoede. 
Bekende boeren
De actrices Julia Roberts en Nicole Kidman 
hebben groene vingers. Roberts: “Ik wil dat 
mijn kinderen weten dat sla niet uit een zakje 
komt, maar uit de tuin.” Ook Prins Charles 
heeft al jaren een moestuin. Hij schreef er 
zelfs een boek over. Zullen Kate en William 
de moestuin ook zo goed onderhouden? 

Beroemd  
met biologisch
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Marijn Frank (1982) is geboren en 
getogen in Amsterdam. Haar afstudeer-
film ‘Pappa is weg en ik wilde nog wat 
vragen’ won in 2007 de Tuschinski 
Award, de persprijs voor beste afstu-
deerfilm van de Filmacademie. Sinds 
2009 is ze verslaggever bij het RVU-
televisieprogramma Keuringsdienst van 
Waarde (KVW).  

“Ik kom uit een biodynamisch nest. Zelfs, 
god hoe heet het ook al weer…” Marijn 
krabt aan haar hoofd. “Macrobiotisch! Dat 
doe ik dus niet meer. Ik koop bij de 
bekende grootgrutter gewoon zoveel 
mogelijk biologisch. Dan hoef ik verder niet 
zo veel na te denken. Het zit dan sowieso 
wel goed. Hoewel het wel goed is om af en 
toe je verstand te gebruiken. Ekologisch 
wc-papier van de Albert Heijn is net zo 
duurzaam als de Euroshoppervariant. Heb 
ik al die tijd dat dure pleepapier gekocht!”

Een broodje bal
“Wanneer er dieren aan te pas komen, ben ik 
erg streng. Maar géén vlees eten is voor mij 
een worsteling. Tijdens het draaien van 
opnames kan ik zonder pardon een broodje 
bal naar binnen werken. En dat terwijl ik vorig 
jaar genomineerd ben voor de meest sexy 
vegetariër. Ik moet echt mijn leven beteren…”

Duurzaam, maar niet biologisch
“Wat betreft groente en fruit? Dat vind ik 
ingewikkeld. In onze laatste aflevering over 
biologische tomatensoep spraken we een 
gangbare tuinder. Omdat hij zijn planten in 
glaswol laat groeien en in nood wel eens 
pesticiden gebruikt, zijn zijn tomaten niet 

biologisch. Terwijl hij veel aandacht heeft 
voor de planten, vrijwel geen pesticiden 
gebruikt en restafval en water recyclet.”

Het echte verhaal
“De reclame van de biologische tomaten-
soep bleek één groot verzinsel. De tomaten 
die in de reclamespot in de Hollandse volle 
grond stonden, bleken in Portugal te 
groeien. De boeren uit de commercial 
hadden niets te doen, ‘want de natuur doet 
het werk’. In werkelijkheid werkt de boer van 

die tomaten zich een slag in de rondte. 
Waarom vertellen ze niet gewoon het echte 
verhaal? Dat is veel beter en mooier dan de 
reclame ons voorspiegelt.” 

Docu over kweekvlees
“Of er weer een docu komt? Ik heb Willem 
van Eelen gesproken. Hij is al tientallen 
jaren gepassioneerd bezig met het ontwik-
kelen van kweekvlees. Een interessante 
man, omdat hij balanceert op het randje van 
krankzinnig en briljant. En het onderwerp is 
natuurlijk mateloos interessant. Stel je voor 
dat vlees gewoon kan groeien in een 
laboratorium. Dan hoeft geen dier te lijden 
en dan kan ik weer vlees eten. Ideaal!” 

“Wanneer er dieren aan te pas komen, 
ben ik erg streng”Marijn Frank “Vertel gewoon 

het echte verhaal” 
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naar de boer editie 2010Lekker 
Vorig jaar was het weekend ‘Lekker naar de boer’ ook een groot succes. Ruim 80.000  
mensen kwamen een kijkje nemen op de 190 biologische boerderijen. Een terugblik.

HEBBEDINGEN

1,2,3,4, horloge van papier
Een horloge van papier met led-uurwerk. 
Anti-allergeen, oersterk en biologisch 
afbreekbaar. Ontwerper Altanus spreekt 
van zero environmental impact.
www.patchwatches.it 

Adopteer een kip
Voor € 24,50 ben je de adoptieouder 
van… een kip! Zes keer per jaar kun 
je in de winkel gratis biologische 
eieren afhalen. De boer verzorgt de 
kip voor je. Ook leuk: geef eens een 
KipKado!
www.adopteereenkip.nl 

Zomerse bubbels
Zin in een glaasje prik? Agoston 
& Krieger heeft een webwinkel 
met de (h)eerlijkste biologische 
champagne. Bestel ook meteen 
de organic champagnebag! 
www.organicchampagne.nl

Slaap lekkerder!
Yumeko linnengoed is 100% biologisch 
én fairtrade. Dat scheelt chemicaliën. 
Dat is gezonder voor jou en het milieu. 
www.yumekoshop.nl

Ecouwgom
Het heeft dezelfde kauweigenschappen 
als gewone kauwgom. En het schaadt het 
milieu én de straat niet. 
www.ecouwgom.nl
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Tien redenen om voor  biologisch Te kiezen
Biologisch. Iedereen heeft er zijn 
mond vol van maar waarom zouden 
we eigenlijk. Lekker naar de boer 
geeft je tien goede redenen.

Lekkerder
Smaak ontwikkelt zich langzaam, 
met veel zonlicht, in een bodem die 
de tijd krijgt om zelf voedingsstof 

voor de planten te genereren. Dat is het 
geheim van biologische groente en fruit. 
Voor dieren geldt het ook. Een stukje vlees 
van een blij dier zal toch een stuk lekkerder 
smaken? Topkoks werken niet voor niets 
met biologische producten. 

Helemaal echt
Biologische producten bevatten geen 
resten van bestrijdingsmiddelen. Ook 
geen kunstmatige geur-, kleur-, en 

smaakstoffen en conserveermiddelen. Van 
sommige biologische producten is aange-
toond dat ze meer vitamines bevatten of 
andere goede eigenschappen hebben. Biolo-
gische melk bevat bijvoorbeeld van nature 
meer meervoudig onverzadigde vetzuren. 

Het best gecontroleerd
Biologisch eten moet voldoen aan 
alle normale eisen waaraan voed-
sel moet voldoen. En daarnaast nog 

eens aan veel extra eisen. Daar wordt op 
gecontroleerd bij de boer, de verwerker 
en de winkel. 
Dan pas mag 
het logo voor 
de biologische 
landbouw erop 
komen.

Geen gentech
Maïs die bestand is tegen hoge 
doses onkruidbestrijdingsmiddel. 
Dat is leuk voor de producent van 

het bestrijdingsmiddel, maar de consument 
zit er niet op te wachten. En de natuur ook 
niet. Die is gebaat bij zoveel mogelijk gene-
tische variëteit. Biologische producten zijn 
daarom gegarandeerd gentechvrij.

Goed voor de natuur
De biologische of biodynamische 
boer werkt met wat de natuur hem 
biedt om de bodem vruchtbaar te 

houden en ziekten te bestrijden. Geen 
pesticiden en andere chemicaliën. Hierdoor 
blijven grondwater en sloten schoon en 
krijgen kwetsbare planten, vogels, vlinders 
en bijen alle kansen. 

Beter voor dieren
De dieren van bioboeren hebben 
genoeg ruimte op het land of in de 
stal. Ze kunnen vrij rondlopen. In 

de stallen zijn ramen, er komt frisse lucht 
binnen en er ligt stro op de vloer. Ingrepen 
- zoals het afknippen van staarten of sna-
vels - zijn uit den boze. De dieren krijgen 
biologisch voer en grazen op onbespoten 
weilanden met volop kruiden. Varkens 
kunnen een modderbad nemen, biggetjes 
mogen bij hun moeder blijven. En ga zo 
maar door… 

Maatschappelijk oké
Een biologische boer staat midden 
in de samenleving en levert daar 
een bijdrage aan. Er zijn biologische 

boeren met een natuurcamping of met een 
logeergelegenheid. Vaak worden er rond-
leidingen of fietstochten georganiseerd. Op 
sommige boerderijen vinden mensen met 
een handicap een waardevolle dagtaak. 

Geen cent te veel
Vind je het gek dat een biologisch ei 
meer kost? De kip krijgt beter voer 
en heeft een heel weiland tot haar 

beschikking. En natuurlijk is een fles onbe-
spoten fruitsap duurder. Het fruit is met de 

hand geoogst, milieuvriendelijk én
mensvriendelijk. Wil je gezond en eerlijk 
eten, dan is dit de prijs. 

Beter voor de toekomst
CO2-uitstoot, milieuvervuiling, gene-
tische soja, dierziektes; het zal mijn 
tijd wel duren, zeggen veel mensen. 

Vast staat dat we met ons gedrag onher-
stelbare schade aanrichten. Willen we onze 
kinderen daarmee belasten? 

Goede smaak
Eet je biologisch? Dat getuigt van 
goede smaak. Niet alleen omdat 
je goed kan proeven, het laat ook 

zien dat je een ruimdenkend mens bent. 
Iemand die zijn eigen gezondheid serieus 
neemt en rekening houdt met anderen, ook 
in de toekomst. 
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Peper en zout het vlees. Schroei eend, kip of lam dicht in hete olijfolie. 
Bak in een grote braadpan knoflook en ui goudgeel. Doe de eend in de 
pan en voeg de halve fles rosé toe. Zorg dat alles onder staat (desnoods 
nog wat water toevoegen). Laat het vlees zachtjes stoven tot het bijna 
klaar is en voeg de laatste 30 minuten de zoete aardappels (in blokjes 
of schijfjes van 2 cm) toe. Voor de linzen doe je ook (fijngesnipperd) ui 
en knoflook in een brede steelpan. Als die goudgeel zijn, voeg je de 
linzen toe en roer je de linzen om op een hoog vuur tot ze bruin gebrand 
zijn (circa 10 minuten). Voeg zout en peper en wat kerrie masala naar 
smaak toe. Daarna zet je ze onder water en laat de linzen op een zacht 
vuurtje ca 30 minuten doorkoken tot het vocht is verdwenen. 
Grill de groente in de oven met alleen wat zout 
eroverheen. De paprika wordt opgesneden. De 
oertomaatjes (of gewone biologische tomaten) 
moeten gaan pruttelen in hun vel. Drapeer 
alles mooi op een bord, het oog wil ook wat. 
Begin met de linzen iets uit het midden. Leg 
de eendenbout er schuin overheen en schep 
daar wat van de saus en zoete aardappel 
overheen. Leg dan de tomaatjes op hun 
plaats. Als voorgerecht hebben we een 
heerlijke vitello tonnato en als nagerecht 
flensjes met biologisch fruit en ijs, overdekt  
met een karamelsausje.  
Zie www.lekkernaardeboer.nl

Bereidingswijze

Benodigdheden
Voor 4 personen. 500 gram 
Dupuis-linzen (speciaalzaak). 2 zoete 
aardappels, 2 uien, stukje gember, 2 
Spaanse pepers, knoflook, zout, 
peper, kerrie masala, halve fles rosé, 
groentebouillon, 2 gele paprika’s, 16 
oertomaatjes, 4 eendenboutjes. Alles 
kun je biologisch kopen. Voor de 
eendenbout (in ons geval van ‘t Huis 
Ter Mee) kun je ook een ander lekker 
stukje vlees nemen. Bijvoorbeeld kip, 
lam of (kalfs)sukade.

Biologische producten smaken al 
lekker van zichzelf. Maar met een 
beetje hulp van chefkok Ron Arnold kun 
je met simpele ingrediënten een 
hemels gerecht maken.

“Iedereen zal wel eens gedacht hebben als 
hij in Spanje of Italië op vakantie was en 
een tomaat op zijn bord kreeg: Wow, niet te 
geloven dat dit zo kan smaken.” Chef Ron 
Arnold legt uit: “Het komt eenvoudig omdat 
daar onbedoeld gebruik wordt gemaakt van 
de principes van biologische teelt. Rustig 
laten groeien, in rijke aarde, met veel zon 
en intense aandacht van de boer. Natuur-
lijke mest en geen pesticiden, omdat dat nu 
eenmaal het gebruik is.” 
“Eigenlijk is koken heel eenvoudig met 
biologische producten. Wat peper en zout 
eroverheen, stop het in de grill of oven en 
klaar is kees.” Steeds meer topkoks in 

Nederland kiezen voor biologisch, maar ook 
gewonere restaurants komen erachter dat 
de klanten wel degelijk het verschil 
proeven. Biologisch wordt gemeengoed en 
ook steeds meer groentewinkels en 
supermarkten spelen daarop in. “Geef mij 
één iemand die het verschil niet proeft 
tussen een 
industriekip 
en een 
biologische 
kip, dat 
bestaat 
niet. Dat 
dan nog los van de diervriendelijkheid. Een 
biologische kip heeft een goed leventje en 
eet eersteklasvoer.”
Ron Arnold heeft een hoofdmaaltijd 
samengesteld met simpele ingrediënten. 
Voorgerecht en toetje zijn te vinden op de 
website www.lekkernaardeboer.nl

Geef mij één  
iemand die het  

verschil niet proeft

En wat eten we vanavond?
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Proef ‘t leven bij de biologische 
boer & tuinder tijdens de Open Dagen

18 -19 f
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