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Ons Kookboek zonder recepten voor Joke Schauvliege
Zal KVLV binnenkort alle recepten met producten van eigen bodem moeten
schrappen uit Ons Kookboek®? KVLV hoopt van niet en steunt de actie SOSvoedselprijzen.
SLEIDINGE – Op de wekelijkse markt van Sleidinge had de nationaal voorzitster van
KVLV, Vrouwen met vaart, Nik Van Gool, een afspraak met Vlaams minister van
landbouw Joke Schauvliege. Tussen kraampjes met verse producten van bij ons legt Nik
Van Gool uit dat niet alleen de producenten, maar ook de consumenten zich zorgen
maken over de precaire situatie in onze land- en tuinbouw.
In de laatste 10 jaar is het aantal landbouwbedrijven gedaald met meer dan 30%. In
2014 alleen al daalde het Vlaamse landbouwinkomen met 15 tot 20% en het lijkt erop
dat het ondertussen alleen maar erger geworden is. Geen enkele ondernemer kan
overleven als hij lange tijd onder kostprijs moet verkopen. Ook voor het gezin dat
afhangt van een landbouwinkomen, is dat bijzonder pijnlijk.
Minister Schauvliege ontving een exemplaar van Ons Kookboek® zonder de 1892
recepten die de Vlaamse kookbijbel vandaag telt. Waarom? Na 100 jaar culinaire
geschiedenis vragen de meer dan 95.000 leden van KVLV zich af in welke mate de
gerechten uit Ons Kookboek® hen nog kunnen smaken. Het besef dat wat er dagelijks op
je bord komt, geproduceerd wordt tegen verlieslatende prijzen ten koste van vele
landbouwgezinnen, zorgt voor een wrange bijsmaak.
Nik Van Gool: “De consument erkent de kwaliteit van Belgische producten en gaat er
vaak bewust naar op zoek. Als de situatie in de land- en tuinbouwsector niet snel
verbetert, verdwijnen ook deze producten. Zal KVLV alle recepten die hierop gebaseerd
zijn, moeten schrappen? Wij hopen alleszins van niet.”
Met deze actie ondersteunt KVLV de campagne ‘SOS Voedselprijzen’ en vraagt de
minister, samen met haar collega’s, om de schrijnende situatie van de vele
landbouwersgezinnen ernstig te nemen en om werk te maken van eerlijke prijzen voor de
vele fantastische Belgische producten die wij als consumenten zo goed kennen en
appreciëren.
Contactpersoon KVLV, Vrouwen met vaart:
Isabelle Lindemans, 0496/18 52 59, ilindemans@ons.be
Meer info over de campagne: www.sosvoedselprijzen.be
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