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Wie zaait, zal oogsten
Wat een rijkdom ieder jaar weer; pompoenen, druiven, appels, paddenstoelen en nog veel meer. De tijd van de oogst is aangebroken.
Na het graan, de bessen en vele zomergewassen die in augustus rijp
waren, mogen we nu van de najaarsproducten genieten. Resultaat
van een zomer geduld hebben en het zaaien in de lente. Want zonder
zaaien is er geen oogst.
Het lijkt mij best een spannend proces. Je kiest welke gewassen je wilt
telen en bereidt de grond voor. Dan het zaaien en verzorgen van het
jonge gewas, de natuur zijn werk laten doen en het gewas langzaam
zien rijpen. Maar dan is er een storm, een zwerm vogels of een vervelend beestje en een deel van je verwachtte oogst is weg. Wat je zaait
oogst je, maar soms ook niet. Het leven is vol met onzekerheden, de
kunst is om daarmee om te gaan.
Afgelopen zomer herlas ik het boek “De moed om te beslissen” van
Benedictijnerpater Anselm Grün. Hij schrijft over de kracht van besluiten, hoe ze vorm geven aan je leven en hoe je vertrouwen kunt krijgen
in je besluiten. Keuzes maken vraagt verantwoordelijkheid nemen
voor je eigen leven. En je weet niet altijd of het uiteindelijk zo gaat als
je had gedacht of hoe het voelde toen je de keuze maakte. Er is moed
voor nodig om ook die spanning uit te houden.
In dit herfstnummer gaat het over keuzes maken en de gevolgen
daarvan. Als duurzame ondernemers houdt het maken van eerlijke en
goede keuzes ons dagelijks bezig. We maken keuzes voor producenten en producten, soms met een keurmerk waar we vertrouwen in
hebben, soms met een verhaal waar we vertrouwen in hebben of een
werkwijze die bij onze waarden past. Het zijn onderwerpen waar we
vaak over spreken, met elkaar en met onze klanten.
Ieder mens heeft andere afwegingen om tot keuzes te komen, ik denk
dat het daarbij vooral ook belangrijk is dat je eerlijk naar jezelf bent,
wat is voor jou belangrijk en hoe geef je jouw leven vorm? Eet je vegetarisch, vegan of flexitarisch? Doe je al je boodschappen biologisch of
kies je voor bepaalde biologische producten? Draag je een wollen trui
of liever één van gerecycled katoen?
Bij Nieuw Mos respecteren we de verschillende keuzes die gemaakt
worden door onze klanten, iedereen is welkom.

Anita Groenendijk
anita@nieuwmos.nl
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Er leeft een grote wens om de markt van biologische
producten te laten groeien. Toch leverde die groei ook
ongewenste (bij)producten op.
Een nieuw tijdperk?

Truus Saris, een van de voortreksters
van het eerste uur (zie deel 2) vond
dat het met de verkoop van biologische producten te langzaam ging. Voor
haar en vele anderen die met hart en
ziel betrokken waren bij de natuurvoeding, biologische landbouw en MeMO-ondernemingen lag die urgentie in
de zorg om de toekomst van ‘Moeder
Aarde’ en haar bewoners. Wil Kaats
benadrukte dat in deel 2 ook: “We
wilden de wereld verbeteren”.
Branchegenoten zeiden ook wel: we
hebben pas succes als biologische
voeding mainstream wordt, als alle
supermarkten stoppen bespoten
voeding aan te bieden. In Amersfoort
groeide het zeker: van de Kapelweg,
naar Leusderweg 12, met een behoorlijke groei en, de laatste jaren voor de
overname, ook met een paar mensen
in loondienst.
Voor Truus was de overname van de
Moswinkel door zelfstandige ondernemers – Heleen, Immy en Theo – zeker
een kans om verder en wellicht sneller
te groeien, maar die verandering zette

in feite de groep mensen die van meet
af aan betrokken waren bij oprichting
en in de vereniging buitenspel, behalve dan als klant van de verzelfstandigde winkel. Deze ontwikkeling zag
je uiteraard niet alleen in Amersfoort,
maar overal in Nederland zetten zelfstandige winkeliers de door burgers/
consumenten gestarte ondernemingen
voort. Voor de continuïteit was dit
zeker positief en voor de groei van de
verkoop zou dat ook heel goed het geval kunnen zijn. Maar voor de andere
ambities ook? Met andere woorden,
bestond het gevaar niet dat met het
badwater ook het kind werd weggegooid? En hoe moest je die gewenste
enorme groei bereiken?

EKO-beweging en ambities

Zoals in het vorige deel beschreven,
was de Moswinkel een echte EKO-winkel. In 1982 werd het EKO-manifest
gepubliceerd, hetgeen een uitwerking
was van doelstellingen en ambities
en uiteraard bedoeld als een leidraad
voor de toekomst. In dat manifest
werden zes peilers gedefinieerd:

EKO-Landbouw: biologische landbouw
met respect voor kringlopen; optimale
opbrengsten met behoud van bodemvruchtbaarheid; voedselproductie
dichtbij huis.
EKO-Voedsel: biologische grondstoffen, volwaardig, zo min mogelijk
bewerken, geen overbodige toevoegingen, weinig vlees, uit eigen omgeving,
overconsumptie beperken/ versoberen
i.v.m. voedselschaarste in de derde
wereld.
EKO-Sociaal: arbeiderszelfbestuur,
bedrijfsdemocratie; het dragen van
verantwoordelijkheid is een voorwaarde voor bevredigend werk.
EKO-Economie: productie naar behoefte, prijsafspraken i.p.v. concurrentie, regionaal werken, hergebruik van
grondstoffen, kleinschalig, alternatieve
energiebronnen, maatschappelijke
verantwoordelijkheid ondernemers,
mens- en milieuvriendelijke ondernemersvorm.
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Foto: De mos winkel aan de Leusderweg

EKO-Informatie: opgave van herkomst, samenstelling en kwaliteit; volledige voorlichting over prijsopbouw;
“Alleen eerlijke, volledige voorlichting
kan leiden tot kritisch consumentengedrag en zo tot verandering van de
maatschappij.”
EKO-Politiek: een groene lijn die
breekt met links/rechts-tegenstellingen, verwantschap met derde wereld
en milieubewegingen; door afname
van producten kan deze beweging
groeien.
Dit waren mooie doelstellingen maar
zouden de verzelfstandigde winkels en
steeds meer verzelfstandige toeleveranciers ze in acht nemen?

Groei: op naar een groter marktaandeel

“Biologisch is Logisch” was een van
de slogans die nieuwe consumenten
over de streep moesten trekken. Maar
dat was misschien alleen zo voor een
kleine groep consumenten die reeds
vanuit hun innerlijke overtuiging biologisch kochten; zij werden de donkergroene consumenten genoemd.
Maar hoe moest het nu aantrekkelijk
worden om bio te kopen voor de
andere consumenten, de lichtgroenen genaamd? Kortom, hoe moest
de drempel voor die groep verlaagd
worden? Daar waren veel opvattingen
over.

Uiteraard was een van de opvattingen: de aankoopprijs moest worden
verlaagd, want bio-producten waren
te duur ten opzichte van de gangbare
supermarktproducten. De producten
van niet biologische teelt moesten
extra belast worden, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

het EKO-manifest

Of bio-producten moesten goedkoper
gemaakt worden door afschaffing van
de btw. Dat was makkelijker gezegd
dan gedaan; daar gingen politiek en
overheid over en dus moest er draagvlak komen.
Lees verder op de volgende pagina.

De kruidendokter van Putten
Uit roeping begon Willem Smits (1908-1971) in 1934 als kruidengenezer in Putten.
Hij bekeek de urine van zijn patiënten en aan de hand daarvan stelde hij een uniek
kruidenmengsel samen. Hij werd gekscherend de pisdokter genoemd, maar het
succes van zijn behandelingen was groot en van heinde en ver kwamen mensen
naar de praktijk. Soms ontving hij op een dag wel 140 patiënten. In kringen van
andere kruidengenezers in Nederland en Europa had hij veel gezag en het moet
gezegd worden dat hij mede aan de basis stond van de verdere ontwikkeling van
de “fytotherapie”.
Er ontstond een groeiende vraag naar kruidenmengsels, niet alleen voor zijn patiënten, dus Smits besloot een serie kruidenthees op de markt te brengen onder het
merk Zonnatura. Ook bracht hij andere gezondsheidsproducten uit, zoals kruidenwijn, moutkoffie en eikeltjescacao, eveneens onder dit merk.
Zijn zoons Willem jr. en Theo zetten de handel voort onder de naam Smits Reform.
De wegen van de broers scheidden zich en Theo richtte TS Reform op. Dit laatste
bedrijf bestaat nog.
Zonnatura is thans een merk van Wessanen en is vooral in supermarkten en reformwinkels te koop. Voor de natuurvoedingswinkel heeft Wessanen het paralelle
merk Piramide, dat in 2016 is overgenomen van Organic Flavour Company. Kruidenhandel Piramide, maar bijvoorbeeld ook notenpastamakerij Horizon, waren
voorbeelden van bedrijven die uit het idealisme van die jaren voortkomen, in
aanzet echte MeMO-bedrijven.
Piramide werd in 1979 op een zolderkamertje in Amsterdam opgericht. Hans Donderwinkel, de voormalige minister van landbouw van Oranje-Vrijstaat, schreef het
boekje “Piramide Wereldkruiden” en schreef in de reeks “Ekologische Alternatieven”, uitgegeven door de Kleine Aarde, een aantal kookboekjes alsmede het boekje “Jam maken zonder suiker”, mogelijk nog wel bekend bij oudere klanten. Samen
met zijn broer produceerde hij een vijtiental jaren het geleerpoeder Marmello,
toendertijd een veelverkocht product in de natuurvoedingswinkel.
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'Vandaag beginnen' van Sietze Leeflang

Kwartaalblad De Kleine Aarde, herfst 1977

(vervolg van vorige pagina)

Een ander voorstel was dat winkels
minder parochie en meer commerciëel
moesten worden; het vermeende geitenwollensokkenimago moest verdwijnen, evenals de winkelier(ster) met
de goede raad en het waarschuwende
vingertje. Houten schappen moesten
verdwijnen, winkels moesten groter
worden. Winkels moesten herkenbaar
worden, er kwam ketendenken. De
schaal moest groter, dat betekende
goedkoper produceren, maar dan
moest je wel eerst afzet hebben. Voor
marketeers en winkelinrichters was er
veel te doen. Markgericht denken in
deze branche moest nog uitgevonden
worden als het wenselijk was. En voor
die marketeers was het vanzelfsprekend: de klant aanspreken en verleiden door middel van gladde campagnes, mooie verpakkingen en andere
verleidingen, zoals slim prijsbeleid. Je
zou haast vergeten waarom je nu echt
biologische producten zou kopen.

Over wat dit allemaal voor de komende decennia zal gaan betekenen voor
groei en voor behoud van waarden,
gaat het volgend artikel in het winternummer. Aan de hand van de
ontwikkelingen van de Moswinkel, de
Natuurwinkel en Nieuw Mos bekijken
we wat er hieromheen gebeurt.

Samenwerking in de branche was
natuurlijk ook aan de orde. Immers,
samen optrekken naar de consument
of de volksvertegenwoordiging geeft
een krachtiger signaal, samen delen
in de kosten, geeft meer slagkracht
alsook schaalvoordeel.
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Vandaag beginnen
Tegen het eind van de zeventiger jaren verschenen twee boeken op de Nederlandse markt, die niet alleen uitdrukking waren van inspiratie en tijdsgeest, maar vooral benadrukten dat je gewoon praktisch aan de gang kon gaan.
Oprichter van de Kleine Aarde, Sietz Leeflang, die na onenigheid de Kleine Aarde verliet en Stichting De Twaalf Ambachten oprichtte, kwam met het boek “Vandaag beginnen” als een gids voor ‘een nieuwe manier van leven in huis,
tuin en keuken, buurt, winkel en werkplaats’. Met fraaie illustraties van Teo van Gerwen gaf hij tal van voorbeelden
om op betrekkelijk eenvoudige wijze anders te kijken en om te gaan met dagelijkse dingen, uiteraard met het oog
op minder verspilling, duurzaam energiegebruik, milieuzorg en vriendelijker omgaan met de medemens.
Hij zette hierin aan tot het opzetten van (natuur-) voedingswinkels en beschreef wat zijns inziens een ‘echte’ winkel
is: ‘... een plaats waar steeds iets gebeurt, een plaats van handeling, vol van kleine dramatiek en van verrassingen,
die groter worden naarmate wij er zelf meer bij betrokken raken. Zo’n winkel is ook een ontmoetingsplaats, waar je
zelf iets betekent, waar je dingen kunt uitwisselen.’ (p. 101) In een interview met Het Parool van 27 december 1979,
naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek, stelde Leeflang dat het “Energie-Nul-Huis” binnen bereik was.
In hetzelfde jaar (1979) kwam de vertaling van “The Complete Book of Self-Sufficiency”, van de engelsman John
Seymour (1914-2004), uit: “Leven van het land. Niets verspillen en gezond blijven”. De schrijver maakte duidelijk
onderscheid tussen organisatie en zelfvoorziening. In deze tijd van organisatie was in feite alles voor je geregeld
en bij zelfvoorziening was je zelfstandig en niet afhankelijk van die organisatie. Zijn eigen gemengd bedrijf met
water- en windenergie op 2,5 ha voorzag geheel in de behoefte van een klein aantal mensen.
Het boek was compleet; in gedachten kon je zo een bedrijf beginnen, maar de situatie op het Nederlandse platteland was wel verschillend van het voorbeeld van Seymour’s bedrijf in de Engelse countryside. Dat het allemaal
geen utopie was, dat het dus toch allemaal anders kon, dat pleidooi was voor velen toch opnieuw een bewijs dat we
op de goede weg zaten, ondanks dat het voor sommige lezers bij dagdromen bleef. Andere begonnen vandaag of
morgen aan hun MeMO-bedrijven of -activiteiten en zij hebben dat steentje bijgedragen.

De Planta-affaire: ons eerste voedselschandaal
De eerste margarines –al in de 19e eeuw uitgevonden– bestonden aanvankelijk hoofdzakelijk uit dierlijke vetten.
Planta, zoals in de naam besloten ligt, bestond dankzij nieuwe technieken uitsluitend uit plantaardige vetten. Plantaardige vetten waren goedkoper dan dierlijke vetten en Planta was dus ook een stuk goedkoper dan roomboter. De
keuringsdienst van vegetarische voedingsmiddelen en alcoholische dranken van de vegetariërsbond had dit product
al in 1930 deugdelijk gevonden.
In de zomer van 1960 wordt Nederland opgeschrikt door een ongekend groot aantal meldingen van gezondheidsklachten: rode uitslag, hevige jeuk en koorts, soms hoge koorts. Deskundigen staan voor een raadsel totdat een
11-jarig Rotterdams jongetje slim opmerkt dat de ene helft van het gezin, die roomboter in plaats van Planta eet,
geen gezondheidsklachten heeft.
Dan is het spoor naar Planta gelegd en wat blijkt? Unilever, de fabrikant, heeft de samenstelling van de margarine
gewijzigd. Om het spatten te verminderen is een nieuwe emulgator toegevoegd. Niemand is hiervan op de hoogte
gesteld, ook de vegetariërsbond niet, hetgeen wel de afspraak was. Wel had het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (voorloper van het RIVM), in opdracht van de fabrikant, dierproeven gedaan en dieren vertoonden geen
ziekteverschijnselen. Overigens was in 1958 Bläschenkrankheit voorgekomen bij onze buren na consumptie van
margarine met dezelfde emulgator van het bedrijf Margarine Union. Nederland was in rep en roer om de meer dan
honderdduizend slachtoffers, waaronder vier doden. Hoe had dit kunnen gebeuren?
Hiervoor was al gewaarschuwd: begin dat jaar verscheen een boek van de Amerikaan W. Longgood met de titel
“The Poissons in your Food”. Na een parlementaire enquete werd de Warenwet aangepast: fabrikanten moesten
toevoegingen aan voedsel melden en aantonen dat deze voor mensen onschadelijk waren. In hetzelfde decennium
kwamen de E-nummers (E staat voor European), een lijst van toegestane voedseladditieven. Maar additieven aan
voedsel staan, zoals we eerder in deze artikelenreeks kunnen lezen, op gespannen voet met reform- en natuurvoeding: het adagium was ‘houdt het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk’.
De Planta-affaire had, in deze tijd waar gezag tanende was, wel de kiem gelegd voor wantrouwen tegen industrieel
geproduceerd voedsel, wetenschap en dierproeven. In feite bleek toen al voor de goede verstaander dat de almacht van wetenschap, overheid, vierde macht en grote bedrijven (kapitalistisch-industrieel complex) een kritische,
mondige en zelfstandige tegenmacht behoeft en/ of dat het systeem fundamenteel veranderd dient te worden.
Dat is ook waar de MeMO-beweging voor stond, met productie en verkoop van biologische levensmiddelen als de
belangrijkste peiler. De kritische wetenschappers Lucas Reijnders en Rob Sijmons doen een duit in het zakje met de
publicatie in van hun boek “Voedsel in Nederland, gezondheid, bedrog en vergif” (1974).
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EERLIJK VLEES VAN DE BOERDERIJ VAN
JACOB BEEKER

Een eerlijk verhaal
over vlees
Boer worden, dat is wat Jacob wilde. Alles werd tien jaar lang opzij gezet om dat
voor elkaar te krijgen. Want boer worden
zonder ouders in de agrarische sector is
haast onmogelijk en dan bedacht hij ook
nog eens om dat met stiertjes van het
Jersey-rund te doen, een klein ras dat
bovendien langzaam groeit.
AUTHENIEK RAS
Waarom, is dan ook mijn eerste vraag, juist Jersey-stiertjes
grootbrengen? Jacob: “Ik liep tijdens mijn landbouwopleiding stage bij Jan Dirk van der Voort van Remeker in
Lunteren; een prachtig biologisch bedrijf met Jersey-koeien,
waar ze van de melk de meest fantastische rauwmelkse
kazen maken. De Jersey is een kleine, authentieke koe waaraan nog niet gesleuteld is, en die volle, romige melk geeft.
Maar alleen de vaarzen (vrouwelijke kalfjes) konden worden
gehouden; de stierkalfjes waren een kort leven beschoren,
aldus Jacob. De stiertjes waren niet interessant genoeg voor
de handel, te klein om voldoende op te leveren aan vlees.
Het typeert Jacob als boer: wegen bewandelen die anderen
laten liggen en geloof houden in waar hij voor staat. “Jersey
is werkelijk een fantastisch ras, daar moet toch markt voor
zijn”, vertelt hij. Vanuit zijn woonkamer en schuur is het begonnen, zonder boerderij, maar altijd op zoek naar stukken
land om zijn stiertjes te laten grazen en vanuit de koeling/
vriezer in zijn schuur de verkoop aan biologische winkels.
Inmiddels heeft Jacob sinds drie jaar zijn eigen boerderij
in Maartensdijk, die hij pacht van Landgoed Eyckenstein.

Tevreden zit hij voor de winkel, waar hij naast zijn vlees ook
een assortiment andere producten verkoopt, en vertelt:
“Een paar jaar geleden reed ik nog eindeloos heen en weer
om de dieren te voeren. Nu geeft het rust dat de dieren
rondom de boerderij grazen. Nu heb ik een winkel, 120
stieren, acht zoogkoeien, zeven varkens en nog wat kippen”.
Daarnaast verbouwt Jacob zijn eigen graan voor stro en
meel. Behalve van Remeker krijgt hij van nog twee biologisch werkende melkveehouders Jersey-stierkalfjes.
Ik loop met Jacob een ronde over zijn erf en als ik een koe
zie staan met drie kalfjes erbij vertelt hij: “De stiertjes staan
bij een zoogkoe, waar ze tot drie maanden oud mogen drinken. Ze worden niet onthoornd of gecastreerd. En weet je
wat het allerleukste is? Er is nog nooit een stierkalf geboren
voor mijn vleesveehouderij. Daarom noem ik het eigenlijk
ook niet zo; het is gewoon het gevolg van de melkveehouderij, waar de koe elk jaar kalft om de melkproductie op
gang te houden”.
Ik vraag Jacob wat hij van de huidige trend van ‘vegan’
vindt, dat er zelfs al boeren zijn die zonder dierlijke mest
zijn gaan werken. Jacob: “Eigenlijk ben ik heel blij met die
bewustwording. Ik heb daar echt geen problemen mee, het
is gewoon belangrijk om het verhaal te vertellen, dan kan
iedereen zijn eigen keuzes maken”. Het werkelijke probleem
zit hem volgens Jacob in de reguliere melkveehouderij. “In
Nederland produceren we 40 keer zoveel melk als we consumeren, allemaal voor de export. De stierkalveren worden
allemaal in acht à negen maanden vetgemest, staan op
roosters en komen nooit buiten; ook allemaal voor de export. In Nederland eten we vooral vlees van speciale vleesveerassen, waarbij de dieren doorgefokt worden om zoveel
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Over Jersey-runderen
Het runderras ‘Jersey’ is herkenbaar aan de kleine,
lichtbruine melkkoeien, oorspronkelijk afkomstig van
het Kanaaleiland Jersey. Zij geeft een speciale melk
waarmee erg goed kaas te maken is. Maar ook het
vlees van dit ras is bijzonder. Het vlees is gemarmerd
en heeft een uitgesproken smaak. Het Jersey-vlees van
Boerderij Eyckenstein is bijzonder omdat de dieren vrijwel altijd buiten staan en dus veel bewegen. Het vlees
is hierdoor dieprood van kleur en heeft een geconcentreerde smaak. Het dieet is gericht op gezondheid van
het dier en bestaat uit gras, hooi, Keltisch zeezout en
in de winter een biologische kruidenmuesli. Hierdoor
bevat het vlees naar verhouding veel meer Omega-3-vetzuren. Het vet in het vlees is niet wit, maar soms
bijna geel: een teken dat de dieren op hun gemak heel
veel gras hebben gegeten. En dat is niet alleen gezond,
maar ook heel erg lekker.

- Column -

EERLIJK TUINIEREN
Het is een belangrijke houding bij het maken van een permacultuur: eerlijk kijken. Naar de natuur, naar hoe planten groeien, maar ook hoe de natuur omgaat met natuurlijke vijanden.
Eerlijk kijken èn geduld hebben.
Bijvoorbeeld de bladluis: dit jaar had ik op moesbos in de
appelbes en de boomspinazie bladluis. Eerder zou ik dan met
een spuitbus water een paar dagen na elkaar de luizen uit
de planten hebben gespoten. Maar bij permacultuur mag je
wachten en kijken. En ja hoor, lieveheersbeestjes en oorwurmen komen er vanzelf op af. De oorwurm kun je alvast lokken
door middel van oorwurmpotten. Makkelijk zelf te maken en
het ziet er leuk uit.
En de hazelaar had dit jaar verdacht veel gaatjes in de bladeren, veroorzaakt door glanzende blauwe kevertjes: de elzenhaantjes. Ze voeden zich hoofdzakelijk met bladeren van
de els, hazelaar, populier en wilg. Dus maar weer wachten op
hun natuurlijke vijand: de koolmezen. Ook die heb ik gelokt,
met wat vogelvoer bij de hazelaar. En het werkt.

mogelijk massa in korte tijd te krijgen. Er zijn zelfs rassen,
zoals Belgisch witblauw, die zover doorgefokt zijn dat ze
niet meer op de natuurlijke manier kunnen kalveren, dat
dit alleen met een keizersnede kan. Biologisch werkende
boeren mogen niet met zo’n ras werken.
Heb je nog plannen voor de toekomst? “Zeker. Ik kan niet
stil zitten”, antwoordt Jacob. Zo is hij onlangs een samenwerking gestart met Martijn Korving, een kok die achter
op zijn terrein een legertent heeft neergezet en daar drie
dagen per week kookt, natuurlijk met het vlees van Jacob
maar ook met andere mooie producten. Dit is weer een
manier om het verhaal te vertellen en de consumenten
te laten zien waar goede producten vandaan komen.
Daarnaast is Jacob inmiddels intensief bezig om de bodem op het bedrijf te verbeteren. De grond is vele jaren
regulier verbouwd en uitgeput. Stap voor stap neemt de
bodemkwaliteit nu toe. Dit moet ook, want juist door al
dat extreme weer de afgelopen jaren heeft de grond veel
te verduren
www.jerseyvleesbestellen.nl
www.devuurplaats.net

Bij het probleem slakken wacht ik trouwens niet rustig af. Het
is het grote moestuinverdriet: je pas opgekomen sla of boerenkool in één nacht weggegeten. Overdag verstoppen de
slakken zich om niet uit te drogen door de zon en ’s nachts
rukken ze massaal uit. Een beetje slakken is niet erg, het zijn
namelijk geweldige opruimers in de natuur. Maar op moesbos
waren ze echt met teveel. Een natuurlijke vijand van de slak is
onder andere de eend. Vandaar dat er sinds vorig jaar herfst
drie loopeendjes rondscharrelen op moesbos. Het zijn echt
slakkenvreters! Ze eten ze soms met huis en al, dan zie je de
slak door het dunne nekje gaan. Naast moesbos behoorlijk
slakvrij houden, zorgen ze ook voor de mest, leggen ze eieren
en zijn ze ontzettend grappig.

Ruth van der Vliet heeft in Amersfoort-Zuid een lapje grond
van zo'n 300 m². In 2019 is 'moesbos' ontstaan met een
moestuin en voedselbosje. Van april tot en met september
zijn er de open middagen op woensdag (van 14 tot 16 uur) en
worden er regelmatig workshops gegeven. Neem eens een
kijkje op de site van moesbos: www.moesbos.nl, hier kun je je
ook inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.
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- Opinie -

CERTIFICEREN VOOR
EERLIJK VOEDSEL?
Eerlijkheid is een van de kernwaarden van Nieuw Mos. Wij menen deze eerlijkheid onder meer te
betrekken op de herkomst van de artikelen die we verkopen, dat wil zeggen: eerlijk zijn over waar een
product vandaan komt en hoe het gemaakt is. Nu hebben wij zo’n 10.000 verschillende producten in
het assortiment (ruwe schatting), dus is het schier onmogelijk om overal de herkomst van te kennen.
Zelfs het verhaal van elk merk kennen –we voeren naar mijn eigen schatting 1.000 verschillende merken– is onbegonnen werk. Behalve op kennis van onze producten, verlaten we ons dan ook noodgedwongen op twee andere pijlers, te weten 1) de aard van de natuurvoedingsbranche en 2) certificering met het Eko-keurmerk. In dit artikel wil ik eerlijk kijken naar beide onderdelen.

Natuurvoeding: van oudsher een transparante keten

Onze natuurvoedingswinkel bestaat langer dan
vandaag (zie de serie “onvoltooide geschiedenis” elders in het magazine) en verkocht
biologische, natuurlijke en “eerlijke” producten voordat ook maar een enkele supermarkt
zich daar om bekommerde. De productie- en
bevoorradingsketen achter de natuurvoedingswinkels is dan ook een hele andere dan die
achter de supermarkten. De keten in de natuurvoedingsbranche is ontstaan vanuit individuele
bioboeren –eertijds een echte niche– die direct
of via kleinschalige tussenhandel hun waren in
biowinkels brachten. Hierbij is altijd van belang
geweest dat er een duurzame relatie bestond
tussen boer en winkel, boer en groothandel,
groothandel en winkel (zie bijvoorbeeld het
Eko-manifest). Immers, er bestond een duidelijk onderscheid ten opzichte van het massaproductiesysteem, er waren idealen aan de basis
van deze prille keten, een keten die slechts
ontstond bij de gratie van mensen met idealen.
Kort gezegd, het ging niet alleen maar om het
eindproduct, voedsel, maar om de hele weg
van bodem tot buik.
Tot op de dag van vandaag zijn de idealen leidend in de natuurvoedingsbranche. Wij werken
nog steeds veel met onze eigen streekproducenten en betrekken daarnaast producten van
groothandels die jarenlange, duurzame relaties
hebben met producenten over de hele wereld.
Supermarkten die inmiddels een ruim aanbod
biologische producten verkopen, doen dat
vanuit een andere achtergrond. Het gaat hier
veelal om “merkproducten”, waarbij het minder van belang is welke boer het geproduceerd
heeft. Niet de duurzame relatie, maar de lage
prijs is leidend in de inkoop van grondstoffen.
Ik zeg het misschien wat gechargeerd, maar
ben overtuigd van het fundamentele verschil
in motivatie tussen de natuurvoedings- en de

supermarktbranche. Ga maar eens na wanneer
supermarkten in de bioproducten stapten. Dit
volgde na jaren van opvallende groei in biowinkelland, toen de biowinkeliers hun geitenwollen
sokken (en sandalen) inruilden voor Scapa’s
en Van Bommels. Er was markt voor “bio”. Het
bio-offensief van de supermarkten heeft er
zelfs toe geleid dat de natuurvoedingsbranche
enkele pittige jaren (2014-2019) te verduren
heeft gehad –misschien waren de biowinkels
ook wel wat afgedreven van hun idealen; maar
dat is een andere discussie (zie “onvoltooide
geschiedenis”).

Eko-certificering: geen panacee

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over
producten die biologisch zijn, dat wil zeggen:
gecertificeerd met het Eko-keurmerk (of een
buitenlandse equivalent). We gaan er dan
van uit dat als een product het Eko-keurmerk
draagt, dat het dan wel snor zit met de productie. Maar zo simpel is het niet. Het keurmerk
garandeert slechts dat in de teelt geen gebruik
is gemaakt van kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen, bij plantaardige grondstoffen, of dat vee biologisch voer heeft gekregen
en een vastgestelde minimum leefruimte heeft
gehad, bij vlees en zuivel. Een goede basis
voor het assortiment van een biowinkel, maar
het kan ook een excuus zijn om je niet langer
werkelijk te verdiepen in de herkomst van de
producten, juist omdat je simpelweg op een
keurmerk vertrouwt. Een potentieel echte verbinding met ons voedsel, bewustzijn van wat
ons eetgedrag betekent voor de aarde, wordt
door het Eko-keurmerk niet noodzakelijkerwijs
dichterbij gebracht. Die werkelijke verdieping
blijft dus belangrijk en ik wil een paar voorbeelden geven van producten die geen, of nog
geen, Eko-keurmerk dragen, maar die juist
omwille van hun verhaal wellicht de superieure
keus zijn.
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Foto: Jersey stiertje op boerderij Eyckenstein

Natuur is niet gecertificeerd

Het eerste voorbeeld betreft het Jersey-vlees van Boerderij
Eyckenstein (zie elders in dit magazine). Een korte samenvatting van waarom dit product een superieure keus zou
kunnen vormen, is dat het een duurzaamheids-/ kringloopprobleem oplost. In plaats van aparte ketens voor de
productie van zuivel en kaas, enerzijds, en vlees, anderzijds,
is hier sprake van een kringloop. De stiertjes die ongewenst
maar noodzakelijkerwijs geboren worden op de kaasboerderij, leven nu verder voor de productie van vlees in plaats
van dat ze direct “naar de destructie” gaan. Even om te
provoceren: een vegetariër die kaas eet, heeft de productie van kalfsvlees (van stiertjes) of zelfs de destructie van
pasgeboren kalfjes op zijn geweten. Dan is het prettiger te
weten dat de stiertjes nog twee jaar onder diervriendelijke
omstandigheden leven vooraleer hun vlees wordt gebruikt
voor menselijke comsumptie. Voor mij persoonlijk, dit
verhaal kennende, zijn de Jersey-kaas van Remeker en het
Jersey-vlees van Boerderij Eyckenstein dan ook de superieure keuzes.
Maar nu het Eko-keurmerk. Zoals beschreven in het artikel
over Jacob Beeker en zijn Jersey-stierenbedrijf, begon
Boerderij Eyckenstein zonder boerderij. Er waren enkel de
stiertjes, die Jacob kon laten rondlopen op landgoederen
en natuurgebieden. Deze gronden waren niet gecertificeerd voor de biologische veehouderij, maar het was een
noodzakelijke stap. Een eigen boerderij was een wens,
maar ook een ideaal. Een eigen boerderij valt te certificeren, maar dat die er ooit zou komen, was geenszins zeker.
Het was daarom van het grootste belang dat winkels het
ongecertificeerde Jersey-vlees van Jacob verkochten, zodat
zijn onderneming het in elk geval vol zou kunnen houden
tot die boerderij wel in het zicht zou komen en het proces
van certificering zou kunnen beginnen. Inmiddels is er een
boerderij en een Eko-certificaat, maar bedenk wel dat zelfs
de eerste drie jaar produceren op de boerderij nog een fase
van omschakeling is. Pas na drie jaar mag het Eko-keurmerk
ook daadwerkelijk gevoerd worden.

Ongecertificeerde hoogstamboomgaarden

Een tweede voorbeeld is dat van Elegast, een jonge
ciderproducent op de Utrechtse Heuvelrug die zich ten
doel heeft gesteld om hoogstamboomgaarden en kleinere
percelen fruitbomen in stand te houden. De cidermaker
betrekt appels, peren en pruimen, en plukt ze zelf met hulp
van vrijwilligers, bij landgoedeigenaren en boeren waar
nog zulke bijzondere perceeltjes te vinden zijn. Het in stand

Foto boven en links: appels en peren plukken met Elegast

houden ervan draagt bij aan behoud van biodiversiteit en
dat kan omdat Elegast dit commercieel onaantrekkelijke
fruit toch “verwaardt”. Je begrijpt het echter al, veel van die
kleine boomgaarden zijn geen onderdeel van een groter,
biologisch gecertificeerd bedrijf, maar bevinden zich op
een landgoed of zijn van een particuliere eigenaar. Geen
Eko-certificaat dus. Maar omdat het verhaal van begin tot
eind klopt en ideologisch helemaal aansluit, vinden we het
belangrijk om Elegast Cider in onze winkel te verkopen.
Bij Nieuw Mos vinden we het belangrijk om verbinding
aan te gaan met telers, producenten en veehouders, zoals
Eyckenstein en Elegast, waar we bij op bezoek kunnen gaan,
van wie we het verhaal uit de eerste hand kunnen vernemen, met wie we kunnen afstemmen over de commerciële
vraag versus de condities rondom de productie. Dit zijn
relaties die we moeten onderhouden. Herkomst en productie zijn immers aan verandering onderhevig. Wil je die
kennen, dan kun je een momentopname maken, maar je
zult je blijvend moeten informeren wil je ook na enige tijd
nog eerlijk kunnen zijn over het product. Dat kan eigenlijk
alleen als de marktverkoper en de producent elkaar ontmoeten, waardoor dit eigenlijk vooral bij streekproducten
haalbaar is, een ideaal dat leidend blijft in de ontwikkeling
van Nieuw Mos.

Het wringt

Sinds kort zijn winkels die bioproducten verkopen, net
als de producenten, verplicht zich te certificeren. Ook wij
hebben onze winkel aangemeld voor de certificering door
SKAL. Doen we dat niet, dan mogen we niet meer beweren
dat (een deel van) onze producten biologisch zijn. Dit levert
ons extra administratie op en kost ons geld. Ik heb me vaker
afgevraagd of we hier wel zo blij mee moeten zijn. Welke
meerwaarde heeft het? Intensivering van het certificeren;
het voelt alsof je wordt belast over het doen waar je met
heel je ziel en zaligheid in gelooft. Het garanderen van de
biologische kwaliteit door middel van controle kan een zelfversterkend mechanisme veroorzaken, waarbij steeds meer
controle nodig is om die garantie nog te kunnen geven. Is
dit misschien wat er aan de hand is? Ik hou van eerlijkheid,
maar daarbij hoort ook vertrouwen. De rol van controle
moet hierin niet de overhand nemen.

Joren Jacobs
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Een stukje geschiedenis over
gebakken lucht
Bij Nieuw Mos kun je terecht voor de lekkerste gebakken
lucht. We hebben gebakken lucht met gist, desem, tarwe,
spelt en nog vele andere heerlijke opties. De basis van
brood is immers niks meer dan meel, water én lucht.
Normaal gaan er bij jou waarschijnlijk allemaal alarmbellen
rinkelen wanneer iemand je gebakken lucht verkoopt. In
het Algemeen Nederlands Woordenboek staat immers dat
‘gebakken lucht verkopen’ betekent dat je loze beloftes
doet. Dit geldt juist níet voor onze broden, die alle 100%
biologisch zijn, heerlijk van smaak en vooral voedend.
Sjoemelbrood
Gelukkig maar, je kunt met een gerust hart je brood bij ons
kopen. Maar als we even een sprong terug in de tijd doen,
dan komen we erachter dat brood niet altijd veilige voeding
is geweest. In de middeleeuwen werd er veel gesjoemeld
met brood. Krijt, gips, marmerpoeder; het werd er allemaal
in gestopt voor winstbejag.
Hoe brood ooit ontstond
De geschiedenis van brood is rijk. Wie denkt dat brood pas
tweeduizend jaar bestaat, komt bedrogen uit. Rond 7.000
voor Christus bestonden er al ovens en werd vermoedelijk
het eerste brood per ongeluk gebakken. Het verhaal gaat
dat een Egyptische slaaf in alle onoplettendheid een papje
van meel en water liet staan, dat vervolgens is gaan verzuren (zuurdesem). Om te voorkomen dat zijn nalatigheid
ontdekt werd, gooide hij het goedje snel bij het pannenkoekendeeg dat hij op dat moment aan het bereiden was. Door
het toevoegen van de zuurdesem ging het deeg rijzen en zo
ontstond er brood.

Pas in de 19e eeuw werd gist ontdekt zoals wij die kennen. Gist is een levend micro-organisme dat in het lab/ de
fabriek gekweekt kan worden. Gistbrood is dus een vrij
recente ontwikkeling, waarbij er in de plaats van zuurdesem
gist wordt gebruikt voor het rijzen van het brood. Het grote
voordeel van gist is dat het rijsproces nog maar één uur
hoeft te tellen, terwijl het rijzingsproces van desembrood
rustig twee dagen kan duren.
Ons eigen broodassortiment
Op de broodafdeling van Nieuw Mos verkopen we zowel
gist- als desembroden, gemaakt volgens authentieke en
soms zelfs ouderwetse recepten, allemaal geleverd door
ambachtelijke biobakkers die kwaliteit hoog in vaandel
hebben staan. Ons gist- en desemaanbod bestaat uit tarwe,
volkoren, met of zonder zaden en pitten, spelt en nog veel
meer. Kun je niet kiezen? Of wil je weten welk brood het
beste bij jouw dieet past? Het team van broodmedewerkers
vertelt je er graag alles over.

Daniëlle de Vries

Desem en gist
Desembrood (ook wel zuurdesem genoemd) is simpelweg
de combinatie van een verzuurd meelpapje dat ongeveer
zeven dagen moet staan, met nog meer meel en water.
Door desem toe te voegen aan een deeg, gaat het rijzen en
door het langzame proces wordt het graan goed verteerbaar voor het menselijk lichaam.

Meer weten over brood? Kijk hier eens naar:
Netflix: Michael Pollan > Cooked > aflevering 3: Air
https://historiek.net/brood-is-beschaving/
Podcast: #123 Bij brood bestaat geen goed of slecht - NRC Onbehaarde Apen
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Onze biobakkers
Verbeek
Onze algemene biobakker. Bakkerij Verbeek behoort tot een van de grootste en modernste biologische bakkerijen in Europa.
Meer informatie? Ga naar: www.bakkerijverbeek.nl
Zonnelied
Het meest ‘pure’ brood in ons assortiment. Het
meel, inclusief kiem, wordt gemalen met een ouderwetse molensteen.
Meer informatie over dit streekproduct?
Ga naar: www.hetzonnelied.nl
Elsenburg & Sebastiani
Desembrood dat met de hand gemaakt wordt in
hartje Amersfoort. Brood zonder gist.
Meer informatie over dit streekproduct? Dit brood
komt dinsdag t/m zaterdag binnen.
Ga naar: www.elsenburg-sebastiani.nl
Steinofenbäcker
Brood volgens het authentieke Duitse recept; compact en zwaar brood, maar ook mals. Er zit weinig
lucht in dit brood, waardoor het ten opzichte van
alle andere broden langer houdbaar is. Dit brood
komt elke donderdagmiddag binnen en we verkopen dit t/m zondag.
Ga naar: www.steinofenbaecker.de
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Vijftien jaar ondernemen in verbondenheid

Waar mensen zijn, hoor je verhalen.
We vertellen, verzinnen, verdraaien, vergeten.
Waar mensen zijn, komen verhalen vanzelf.
Het ene oor in, het andere uit.
Maar wat we onthouden, zijn niet de woorden.
Niet de juwelen van zinnen.
Maar de daden erachter.
Want een verhaal dat je bijblijft, is een verhaal
dat iets doet.
Bron: www.abeautifulstory.eu

Hoe het verhaal begon
In 2006 is Cathelijne Lania voor haar vrijwilligerswerk in
Nepal. Tijdens haar verblijf komt ze in contact met twaalf
edelsmeden uit een zilverfabriek. De fabriek heeft geen
afnemers meer en de edelsmeden vrezen voor hun baan.
Hun verhaal laat Cathelijne niet los en zij besluit het roer
om te gooien. Ze stopt met haar marketingbaan voor Sara
Lee Douwe Egberts en begint een sieradenmerk.

“Als ik koffie kan verkopen lukt het me
met sieraden ook wel”

Samen met de zilversmeden ontwikkelt ze de eerste armbanden, een combinatie van porselein-scherven en zilver.
De armbanden staan voor geluk. De eerste Lucky Bracelet
is geboren. Als het tijdschrift Happinez haar verhaal oppikt
en een uitgebreid artikel plaatst, neemt de vraag naar deze
bijzondere armbanden een enorme vlucht.
De vrouwen uit Nepal
Via een van de vrouwen van de edelsmeden komt Cathelijne in contact met Nimdiki Sherpa, de oprichtster van de
eerste Montessori-school in Nepal. Omdat niet alle vrouwen het schoolgeld kunnen betalen, start ze een werkgelegenheidsproject: Beads for Life. De vrouwen werken in deze
empowerment-groep als sieradenmaaksters. Er is zoveel
overeenkomst in visie en waarden tussen Nimdiki en Cathelijne dat er een jarenlange samenwerking ontstaat.
Vijftien jaar verder
De weg ging over pieken en door dalen. Cathelijne ontwikkelt, samen met haar team in Nederland en haar team in
Nepal, A Beautiful Story tot een wereldwijde organisatie.
Vele mannen en vrouwen in Nepal kunnen daardoor in Nepal een fatsoenlijk loon verdienen en onder goede omstandigheden werken. Het vraagt doorzettingsvermogen, een
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Nimdiki Sherpa (links) en Cathelijne Lania (midden)
met één van de medewerksters

Edelstenen
In plaats van porselein spelen edelstenen tegenwoordig een centrale rol in
de collectie van A Beautiful Story. In de
basiscollectie wordt gebruik gemaakt van
twaalf verschillende edelstenen, met alle
hun eigen kleur en betekenis. Zo staat
labradoriet voor intuïtie, lapis lazuli voor
vriendschap en citrien voor blijdschap.
Kies voor jezelf of voor een ander de
steen die je aanspreekt. Er wordt vaak
gezegd dat de steen jou kiest. De steen is
verwerkt in ringen, armbanden, kettingen
of oorbellen. De keuze is groot dus je kunt
kijken hoe jij de steen graag bij je wilt
dragen. Ook is het leuk om bijvoorbeeld
af en toe uit dezelfde serie een ander
item erbij te kiezen of misschien juist een
andere steen die mooi combineert.

duidelijke visie en veel plezier in het werk om ook door de
crisismomenten heen te komen. Cathelijne is Friezin, haar
levensmotto is een Friese spreuk: sinne en wille kinne yn
protte tille. Letterlijk betekent dat: zon en warmte kunnen
een hoop dragen. Met andere woorden, heb je er lol in,
dan kun je veel langer doorgaan dan voor iets dat je geen
plezier geeft.

“sinne en wille kinne yn protte tille"
Bedels
De edelstenen worden in de kettingen en een aantal
armbanden gecombineerd met kleine bedeltjes met een
symbool erop, bijvoorbeeld een schelp, een bij of een hart.
De symbolen hebben allemaal hun eigen betekenis, zoals
wijsheid, verbinding of liefde. Zo kun je je eigen unieke
combinatie opzoeken voor bijvoorbeeld een cadeau dat je
aan iemand wilt geven. Je geeft dan niet alleen een armband of ring maar ook een verhaal, een wens.

A Beautiful Story bij Nieuw Mos Warenhuis
Toen Sanna en ik de eerste keer de sieraden, of liever
gezegd, de lucky tools, zagen, waren we direct enthousiast
over de producten en het bedrijf. Deze passen heel goed bij
onze waarden. Wij willen met het warenhuis juist zorgen
dat er op een betere en duurzame manier geproduceerd
wordt, ook aan de andere kant van de wereld. En we willen
dat alle producten die we verkopen goed te gebruiken zijn.
Door de betekenis die zowel de edelstenen als de bedeltjes
hebben, is het niet alleen een sieraad dat je fijn draagt of
cadeau geeft. Je draagt een verhaal bij je; het verhaal van
de maker, de werking van de steen en de betekenis van de
bedel. Sinds september hebben we daarom de collectie van
A Beautiful Story flink uitgebreid en ook de lucky tools die
speciaal voor het vijftienjarig bestaan zijn ontworpen, kun
je bij ons vinden.”

Anita Groenendijk
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Handtassen, laptoptassen, schoudertassen
en natuurlijk dé Tas

Hoe maak je eerlijke
keuzes in tassenland?
Vrouwen en tassen, een heerlijke combinatie. Soms heb je een kleine nodig, soms een grotere, eentje voor een speciale gelegenheid of een nieuwe
voor een nieuwe fase in je leven. Als duurzame vrouw probeer je dat natuurlijk een beetje in toom te houden maar als je dan een tas gebruikt, wel
het liefste een duurzame. Hoe maak je deze keuze? We nemen je graag
mee in onze overwegingen en laten dan de keuze graag aan jou.
Ik denk dat iedere vrouw wel een lievelingstas heeft die wordt gebruikt totdat
deze echt helemaal versleten is. Onlangs was er een klant in het warenhuis die
in onze tassenwand haar nieuwe favoriete tas spotte en ter plekke de inhoud
van haar echt versleten handtasje overhevelde in het nieuwe exemplaar, ze ging
helemaal blij de deur uit. Tassen zijn gebruiksvoorwerpen en zonder het hebben
van teveel tassen te willen stimuleren hebben we wel gekozen voor een ruim
assortiment. Omdat het per persoon kan verschillen waarvoor je de tas gaat gebruiken en wat dus handig is, maar ook omdat hoe de tas gedragen wordt door
de generaties heen best verschilt en we willen graag een aanbod van jong tot
ouder in het warenhuis. En natuurlijk ook gewoon omdat smaken verschillen.
We hebben daarom gekozen voor vier tassenmerken: twee van (duurzaam) leer
en twee vegan tassenmerken. Daarmee belanden we direct in een interessante
afweging, want wat is nu duurzamer? Wij vinden dat onze klant daar zelf een
keuze in moet kunnen maken, iedere duurzame klant heeft haar eigen overwegingen. Dit zijn die van ons:
Leren tassen van Mooileer033, gemaakt door Odetta uit Amersfoort
Een lokaal product, handgemaakt uit restleer door Odetta. Wij worden daar helemaal blij van. Odetta gebruikt oude leren banken, leren jassen, voorbeeldlapjes
uit de meubelindustrie, kortom allerlei reeds gebruikt leer om weer nieuwe
tassen van te maken. Door het leer te upcyclen krijgt het een tweede leven en
wordt zo van restproduct tot een nieuw, mooi en praktisch product. Het is altijd
weer een feestje als Odetta met nieuwe exemplaren bij ons langs komt, zij verrast ons altijd met nieuwe en handige modellen.
Leren tassen van O my bag, tassenmerk van Paulien uit Amsterdam
Bij O my bag is gekozen voor natuurlijk gelooid leer, omdat leer een natuurproduct is. Een tas van O my bag zal door het gebruik prachtig verouderen. Je kunt
de tas echt heel lang gebruiken. Het leer wordt onder faire omstandigheden verwerkt en de makers krijgen een stabiel inkomen. Wij vinden het daarnaast mooi
dat de modellen echt tijdloos en generatie-loos zijn. Er zijn al heel wat nieuwe
favoriete tassen uit het aanbod in het warenhuis voortgekomen.
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Mooileer033

Vegan tassen van Denise Roobol uit Rotterdam
Denise zocht als overtuigd veganist naar een manier om vegan tassen
te kunnen produceren. Dus ontwikkelde zij een tassenlijn die PETA
goedgekeurd is. Daarnaast laat zij met haar tassen zien dat vegan
producten ook fashionable kunnen zijn. Wij waren op slag verliefd op
haar prachtige modellen. Ze zijn van geperste microvezels gemaakt
met een sterke coating die zon en water werend is. De binnenkant is
gemaakt van gerecyclede PET flessen. De combinatie van deze materialen maken de tassen super sterk en daardoor gaan ze eindeloos
mee.
Vegan tassen van Matt & Nat uit Canada
‘Live beautifully’ is de slogan van Matt & Nat, wat staat voor Mat(t)
erials & Nature. Hier geen dierlijk materiaal, maar gerecyclede plastic
flessen als grondstof voor de tassen. De modellen zijn tijdloos en
bedoeld om vele jaren te gebruiken. Door de grootte van het bedrijf
kan Matt & Nat veel aanbieden, bijvoorbeeld ook laptoptassen,
rugtassen, schoenen, riemen en herentassen, allemaal vegan en eco
friendly. Dat vonden we echt een grote toevoeging voor onze (vegan)
klanten. De stijl is heel neutraal en tijdloos.

Denise Roobol

O my bag

Ook hoe een tas gedragen wordt
verschilt door de generaties heen

Anita Groenendijk

Matt & Nat

Sanna viel voor een model van Denise Roobol, Marije ging voor een
model van O my bag en ik kan nog niet kiezen. Veel klanten gelukkig
wel en we zien dat van alle vier de merken tassen worden verkocht.
Wat je keuze van een tas bij Nieuw Mos Warenhuis ook is, we hopen
dat je er heel lang plezier van hebt!

17

WE KIEZEN IN HET DUURZAME WARENHUIS VOOR PRODUCTEN DIE MET
ZORG EN AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU ZIJN GEMAAKT. VAN WELKE
BEDRIJVEN KOMEN ONZE WAREN? EN WAAR ZIJN ZE VAN GEMAAKT? IN ELK
MAGAZINE LICHTEN WE ER EEN AANTAL KORT TOE.

Ecoalf

Na de geboorte van zijn twee zoons
richtte Javier Goyeneche in 2009 Ecoalf op omdat hij de wereld bewoonbaar voor volgende generaties achter
wilde laten. Hij koos ervoor om alleen
kleding en schoenen van gerecyclede
materialen te maken. Sinds 2015 doet
hij dat in samenwerking met Spaanse
vissers, van het plastic afval in en van
hun netten worden schoenen, jassen
en tassen gemaakt. Hun slogan is:
#because there is no planet B, daar
kunnen wij volledig achter staan!
www.ecoalf.com

Najel

Twintig jaar geleden studeerde de Syrische Manar Najjar medicijnen in Lyon
en trouwde daar met de Franse Catherine Elia. Manar kwam uit Aleppo,
uit een familie van zeepmakers. Toen
zijn Franse schoonvader in Syrië op bezoek ging was deze zo enthousiast dat
hij Manar stimuleerde om Aleppozeep
in Frankrijk te introduceren en zo ontstond het familiebedrijf Najel. De zeep
is gemaakt van olijfolie en laurierolie
en volledig natuurlijk.
De zeep is voor van alles te gebruiken,
van shampoo tot wasmiddel.
www.najel.net

Maium

Twee vrienden uit Amsterdam die al
fietsend door de regen opgroeiden
zagen dat traditionele regenkleding
zowel stijl als functionaliteit miste.
Geïnspireerd door jaren van natte fietstochten ontwierpen zij met
MAIUM stijlvolle regenjassen gemaakt
van biologisch katoen aan de binnenkant en gerecyclede PET-flessen aan
de buitenkant. Onder de lange ritsen
aan de zijkant zit extra stof verborgen
zodat je er in een mum van tijd een
handige poncho voor op de fiets van
kan maken.
www.maium.nl
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Hou-van-hout

Gert Barf maakt van hout afkomstig uit
Amersfoort of omgeving unieke tafels,
kaarsenhouders en nog veel meer. Het
zijn bomen die gekapt worden bij mensen in de tuin of tijdens vrijwilligerswerk van de IVN. Hij laat het hout in
schijven of planken zagen en laat het
eerst goed drogen. En dan begint de
fase van het bewerken. Gert laat zich
door het hout zelf inspireren in wat
het zal worden. Na veel schuurwerk
wordt het hout afgewerkt met olie en
laat het hout zich in al zijn schoonheid
zien. Unieke, lokale duurzame kunst-werkjes.
Facebook: @Hou-van-Hout

Benecos Cosmetica

Benecos is een jong label met een
missie om iedereen van natuurlijke
schoonheid te voorzien. De producten zijn dan ook betaalbaar en voor
een breed publiek. Benecos betekent
“goede cosmetica”, dat verwijst naar
de kwaliteit en ingrediënten. Benecos
is in 2008 opgericht door Silke en Stephan Becker. Alle producten zijn BDIH
gecertificeerd, wat betekent dat er
alleen natuurlijk ingrediënten inzitten
en er uiteraard geen sprake is van dierproeven. Op hun website vind je naast
uitgebreide productinfo ook veel info
over hoe hun producten te gebruiken
en toe te passen.
www.benecos.com

Kuyichi

In 2001 werd Kuyichi door NGO Solidaridad opgericht in Peru. Geschrokken
van de vervuiling en armoede die zij
zagen begonnen zij een samenwerking
met lokale katoenboeren., met als
oogpunt een eerlijk loon en een streven naar biologische productie van de
katoen. Echter was er nog weinig vraag
naar biologisch katoen, daarom begonnen zij hun eigen duurzame kledingmerk. Het meest gedragen product
van katoen zijn jeans: Kuyichi startte
daarom als eerste met het maken van
jeans van 100% biologisch katoen.
Tegenwoordig maken ze nog veel meer
dan alleen jeans.
www.kuyichi.com
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- Seizoenen op de boerderij -

E

en paar jaar geleden liep een Oegandese man stage op onze boerderij.
Er was besloten dat hij geen status
ontving en terug zou keren naar zijn
eigen land. Hij wilde in zijn land erg
graag een pluimveebedrijf opstarten.
Het was altijd zijn droom geweest om
boer te zijn. Hij vroeg ons of hij op onze
biologische pluimveetak het vak mocht
leren, waar we graag mee instemden.
Hij had hier op de boerderij een geweldige tijd, want door onze zorgboerderij
met alle deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers lijkt het hier
soms wel op een boerengemeenschap.
Hij maakte vrienden, leerde geweldig
veel en betekende ook veel voor anderen. Na de stage van zes weken nam hij
afscheid van ons. Tijdens de thee sprak
hij zijn ontroerende afscheidswoorden
(ik zie hem nog zo staan): “Thank you
so much for learning! Everything I have
harvested here, I will sow in Uganda”.
Inmiddels weet ik dat hij inderdaad
pluimveestallen heeft gebouwd. Het
houden van de kippen en de afzet
gaat zo goed, dat hij een voorbeeld is
geworden voor andere boeren in een
deel van Oeganda. Ze komen uit de
hele regio bij hem om het vak te leren.
Dit doet ons veel deugd.
Het vieren van zo’n “oogst” geeft ook
weer vreugde en energie om te zaaien.
Daar is dan wel een gezonde bodem
voor nodig, die goed bewerkt wordt
en ons kan voorzien van voldoende en
gezond voedsel. Zonder alle inspanning van het zaaien en bewerken is er

Oogsten
& zaaien
geen oogst. Een gezonde bodem vormt
de basis voor gezonde planten, gezonde planten geven een goede oogst
en maken gezonde mensen, gezonde
mensen maken gezonde gemeenschappen.
In de woorden zaaien en oogsten zit
ook een mooie beeldspraak. Je zou
kunnen zeggen dat we soms woorden zaaien in de harten van anderen
door een compliment te geven. Men
zegt wel eens dat iemand ‘lof oogst’
voor iets dat iemand erg goed heeft
uitgevoerd.
Bij veel boeren om mij heen hoor ik
dat ze vaak de erkenning missen voor
alle inspanningen die zij doen in onze
voedselproductie en het onderhouden van ons kwetsbare landschap.
Blijkbaar geven boeren in hun ogen
veel. Maar is er wel voldoende balans
tussen wat boeren geven en wat ze
ontvangen? Onderzoek toont aan dat
inkomen voor een boer weliswaar van
belang is, maar dat er ook vele andere
drijfveren zijn, zoals verbondenheid
met de aarde, de sociale omgeving,
het gemeenschapsgevoel en de
spirituele dimensie dat boeren zich
bewust zijn iets waardevols te kunnen
betekenen voor mensen. Het griekse
woord voor boer is ‘georgos’ en duidt
op de boer die de aarde bewerkt en
bebouwt, niet alleen voor voedsel,
maar ook zodat onze aarde tot een
huis kan worden voor mensen, een

thuis waar mensen zich goed voelen.
Maar het is verdrietig dat sommige
boeren blijkbaar onvoldoende “oogst”
beleven. Waardering ontvangen vanuit
de samenleving is belangrijk, naast de
financiële vergoeding, en geeft ook
weer hoop en moed om door te gaan.
We discussiëren in de samenleving
wat af over mest, stikstof en over ons
voedsel. Ik zie tegelijk veel hoop en
perspectief voor onze landbouw en
zeker ook veel waardering voor biologische boeren. Natuur en landbouw
kunnen hand in hand samengaan, ons
landschap wordt duurzaam onderhouden en boerderijen zijn verbonden
met onze gemeenschappen. Biologische landbouw is nu ook volgens de
Europese Commissie een belangrijk
onderdeel van de oplossing. En u en ik,
kunnen dagelijks kiezen voor een betere wereld voor morgen door biologisch
te kopen, te koken en ambassadeur te
zijn voor en met anderen.
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- Inspiratie -

Smaken van de herfst
De herfst is bij uitstek het oogstseizoen voor heel veel
bewaargroenten en -fruit, zoals kolen, appels, peren
en pompoenen, maar ook de tijd van de paddenstoelen en kastanjes.
Pompoenen
Elk jaar krijgen we weer volop pompoenen van onze lokale
leveranciers. Frank van De Landouw heeft dit jaar oranje
Uchiki Kuri- en de groene Hokkaido-pompoenen aangeplant. De oranje pompoenen verkopen we veruit het meeste, waarschijnlijk omdat de groene minder bekend is. Wist
je dat de groene pompoen van binnen een geel-oranje kleur
heeft en heerlijk zacht van smaak is? Pompoenen zijn goede
bewaargroenten mits ze gaaf zijn en het liefst hun steel nog
hebben. Net als bij aardappelen kan je ze bij het begin van
het seizoen prima met de schil eten; na een paar maanden
is het beter om ze te schillen.

(sterk van smaak), die je ruimschoots in onze bossen aantreft. Als afsluiter tip ik de oesterzwam, die op dood hout
groeit en zelfs wel tot diep in de winter te vinden is.
Bockbier van De Leckere
Sinds 2008 brouwt Brouwerij De Leckere uit Utrecht de
Rode Toren, een verwarmende Herfstbock. Het is een
roodbruin, ondergistend, biologisch bockbier voor de gure
maanden. Hij heeft een krachtige geur van karamel en
mout in de smaak. Wellicht is hij net ietsje te doordrinkbaar
gemaakt, aldus de brouwer, met een knipoog.

Appels en peren
De meest gegeten en verkochte appel in Nederland is
de Elstar, een echte Hollandse appel, waarvan de naam
afkomstig is van Arie uit Elst. Wij verkopen naast de Elstar
ook veel andere soorten appels, zoals oude rassen of de
Santana, een hypo-allergene appel. De appels komen
voornamelijk uit de Betuwe, via diverse leveranciers. Onze
stoofperen, –ook een echt herfstproduct– krijgen we van
Zorgboerderij ‘t Paradijs uit de Barneveld. Een echte zelfgebakken appeltaart mag dan ook niet ontbreken in de herfst!
Welke appel kies jij?

Kaasplankje
Elk jaar krijgen we van Bastiaansen weer de herfstkaas,
een perfect gerijpte kaas. Feitelijk is dit onze Bastiaansen
Pikant, die we het jaar rond verkopen, maar in deze tijd van
het jaar wat extra aandacht geven, juist omdat die romige,
volle smaak goed past bij de koudere dagen. Volgens mij is
de herfst de perfecte tijd voor een mooi kaasplankje, verder
aangevuld met de walnoot-fenegriekkaas, een Charmeux
rouge en de klassieke Bastiaansen Blauw, afgemaakt met
een tros Salamita-druiven.

Paddenstoelen
Op het moment van schrijven schieten ze al als paddenstoelen (jawel) uit de grond, want door de natte zomer is
het seizoen vroeg begonnen. Paddenstoelen zijn geweldige smaakmakers in de winterse (herfstachtige) maaltijd.
Sommige soorten kun je in de winkel krijgen, omdat ze
gekweekt kunnen worden (shitake, champignon e.a.) of omdat ze af en toe in voldoende getale uit de Oost-Europese
bossen geoogst worden (cantharellen!). Voor andere leuke
soorten moet je er zelf op uit. Ik word helemaal enthousiast
van eekhoorntjesbrood en eikhaas (beide veelal bij eikenbomen), maar ook van russula’s (mild) en melkzwammen
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(H)EERLIJKE

RECEPTEN
van Amico fairfood

Druiven van eigen land
Wat heb je nodig?
• druiven • pan om te koken • bodempje water
• gesteriliseerde* glazen fles met metalen dop
Wie aan druiven denkt ziet al gauw
een wijngaard voor zich. Vinificatie is
een moeilijk woord en een specialistisch proces. Daarom een eenvoudig
recept om te genieten van druiven
zonder wijn te maken.
Met een wijnstok in eigen tuin en
ranken vol druiven kun je delen van
de overvloed. Maar de vruchten zijn
niet altijd even lekker om zo te eten
en als ze dat wel zijn, allemaal tegelijk
rijp. Sap maken kan ook, en al met
een kleine hoeveelheid eigen oogst.
Zo kun je alsnog samen met vrienden
het glas heffen. Tegen de tijd dat je dit
artikel leest zijn onze druiven van de
foto blauw, klaar om te oogsten en te
conserveren om te bewaren.

Wat moet je doen?
•

•
•

•

Doe de rijpe druiven zonder steeltjes in een pan met een minimaal
bodempje water om te kunnen starten met verwarmen. Kook rustig tot
alles goed zacht is en vormloos. Giet door een zeef zonder te wrijven,
omscheppen kan wel. Elke druk op de pitten geeft een bittere smaak af.
Kook het sap nog even op en lepel het in een gesteriliseerde* glazen fles
met metalen dop. Bij gieten loop je het risico dat het glas kapot knalt
door te snelle temperatuursverandering.
Vul de fles maximaal, houd randen schoon, sluit strak en zet veilig op z’n
kop weg bv. in een lege hoge pan - tenzij je graag ‘s nachts wilt opschrikken uit je slaap en op je knieën een witte kalkstenen vloer probeert te
redden van het fruitzuur en de intense kleurstoffen uit het sap! Een
dubbele aanval. Een ervaring rijker.
Eenmaal afgekoeld drinken met kleine slokjes.
Al kun je ook ‘te’ zuinig zijn: De fles op de foto
is vijf jaar oud geworden (een beproefde
methode, het sap is nog steeds goed).
Wie zegt dat alleen goede wijn rijpt?

Plukken
koken
zeven
en bottelen.
Zo simpel is eenvoud en luxe.
Puur, alcoholvrij genieten van je
druiven. Een shotje is genoeg, een glas
gauw te veel; wat een smaakexplosie.
* De eenvoudigste manier om een voldoende schone fles
te verkrijgen is in de vaatwasser schoonmaken en, zonder
schroefdraden van hals en dop aan te raken, gesloten
weg te zetten tot gebruik.
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Lavendelsuiker
Maak 1 el eetbare lavendelknopjes met
1 el (kristal)suiker fijn in een vijzel. Meng
met 400 gram suiker en zet dit minimaal
3 dagen weg in een goed afsluitbare pot.

Nazomeren

Steenfruit en Houtkruiden
Wat heb je nodig?
• 1 pond steenvruchten naar keuze • houtig kruid naar keuze
• 2 el** munt/limoensiroop (Heb je nog een restje van het zomerrecept?)
• 2 el limecello • ½ tl limoensap • 1 à 2 el honing • 50 gr amaretti-koekjes
• ½ à 1 el allesbinder of ander geschikt bindmiddel naar keuze
Alle hoeveelheden zijn afhankelijk van het soort fruit, hun rijpheid/zuurgraad en je smaak natuurlijk • Extra: 4 bolletjes romig ijs
Wat moet je doen?
• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Laat de vruchten met schil, halveer en ontpit ze. Leg ze met het snijvlak
naar boven in een ovenschaal.
• Hak de kruiden fijn (behalve de lavendelknopjes, zie kader) en strooi
over de vruchten.
• Maak een mengsel van de vier vloeistoffen en sprenkel dit eveneens
over het fruit.
• Strooi wat allesbinder over de schotel.
• Verkruimel de koekjes over het gerecht. Zij zullen eveneens vocht
opnemen.
• Zet een half uur in de voorverwarmde oven.
• Beoordeel tussentijds. Hardheid en grootte van de gekozen vrucht zullen de oventijd beïnvloeden en de duur moet dus zo nodig aangepast
worden.
• Serveer warm en liefst met een bolletje romig ijs voor een ideale combinatie.

Bij het inleveren van de kopij is het
nog een beetje de zomer in het
hoofd. Pruimen, mirabellen, kersen,
maar ook abrikozen, nectarines en
perziken zijn geschikte steenvruchten.
Misschien heb je nog oogst liggen en
anders heb je hopelijk een moderne
conserveringsmethode gebruikt en
kun je putten uit je diepvries, want dit
nagerecht gaat ook prima met ingevroren ongeschilde, gehalveerde, ontpitte
exemplaren.
De houtige kruiden staan deze maanden nog wel in de tuin. Denk aan tijm,
rozemarijn, zelfs salie is een optie, of
lavendel. Geniet nog een beetje van de
zomer met dit kleurrijke toetje voor 4
personen!
Amico | fairfood Kookservice
met persoonlijke aandacht
recepten@nieuwmos.nl

Kersen en abrikozen gaan goed samen
met lavendel als kruid. Vervang in dat
geval de honing door 1 à 2 el (lavendel)
suiker en evt. nog ½ tl eetbare lavendelknopjes extra.

Rozemarijn en tijm kunnen bij alle oranje steenvruchten en ook paarse pruimen. Doseer deze
kruiden ruimhartig. Salie is even universeel maar
wees zuinig en hak zeer fijn.
Van deze houtige kruiden kun je in het seizoen ook
de bloemetjes gebruiken als eetbare decoratie.

**Amico gebruikt altijd een setje van 4 maatlepels:
1 el, 1 tl, ½ tl en ¼ tl
M.n. de theelepel is een slag groter dan ons Hollandse
lepeltje uit de la. De maat wordt afgestreken genomen.
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Nieuw Mos
Klantenpas
Aan de basis van het klantenpassysteem ligt het idee om
verbinding te maken tussen consumenten, de winkel en
de producenten van ons biologische voedsel. We doen dat
door een aanschafbedrag te vragen voor de pas: 100 euro
voor één jaar lidmaatschap. De inkomsten komen terecht in
een fonds en van daaruit doen wij schenkingen aan (kleine)
bio-agrariërs in onze regio die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen of te
verbeteren.
In het afgelopen jaar participeerden een kleine 300 klanten
in het klantenpassysteem van Nieuw Mos. Daarmee is er
ongeveer 30.000 euro in het fonds aanwezig. Tot nu toe is er
geïnvesteerd in de vervanging van onze verlichting naar LED
en hebben wij een schenking gedaan aan het kleinschalige
akkerbouwbedrijf De Landouw van Frank van den Berg.

Meedoen?

Het werkt als volgt:
̵ Vraag de pas aan in de winkel of op de website.
̵ Je betaalt 100 euro om een jaar de pas te kunnen gebruiken.
̵ Binnen 2 weken drukken wij de pas af.
̵ Je ontvangt een afhaalbericht per e-mail.

Vraag hem nu aan in de
winkel of via de website!

VOORDELEN VAN
DE KLANTENPAS
• 6% korting op boodschappen
en producten uit het warenhuis
• hoor als eerste van activiteiten
met streekproducenten
• versterk de regionale, duurzame voedselketens

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en investeringen, kun je je via
de website abonneren op onze emailnineuwsbrief en het magazine lezen.
Als houder van een Nieuw Mos-klantenpas word je als eerste uitgenodigd
wanneer wij een activiteiten organiseren met onze streekproducenten.
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