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BRAZILIË
KIEST VOOR EEN GLOBALE
BENADERING OP ELK
NIVEAU VAN DE KETEN

I

n enkele jaren tijd werkte Brazilië zich
op tot belangrijkste exportland van
gevogelte. Ook is het wereldwijd de
tweede grootste producent ervan. Bijna
160 landen, verdeeld over 5 continenten,
doen beroep op Brazilië om hun dagelijkse
aanvoer van gevogelte te garanderen,
vooral kippenvlees.

EEN AMBITIEUS PLAN OM TE
ANTICIPEREN OP DE VRAAG
Als hoofdrolspeler wereldwijd voor de export
van kippenvlees, ontwikkelde Brazilië een
actieplan dat veel verder gaat dan de eisen
op gebied van voedselveiligheid. In dit plan
worden extra strenge kwalitatieve criteria
toegepast, gekoppeld aan een duurzame
ontwikkeling. De Braziliaanse gevogeltesector mikt hiermee vooral op landen van
de Europese Unie en bewijst hierdoor dat
het kan anticiperen op de vraag van de EU,
een markt die bekend staat als een van de
meest veeleisende ter wereld.
Verder bouwend op de ‘mapping’ van de
Europese vereisten, voerde de Braziliaanse
gevogeltesector diepgaande analyses uit in
de gevogeltebedrijven zelf, van kweekmethodes tot verwerkingsprocessen.
Sterke punten die daardoor tevoorschijn kwamen waren voedselveiligheid,
duurzaamheid (energie management en
transport), maar ook dierenwelzijn en
gezondheid van de dieren, allemaal
essentiële punten binnen het ABPA-plan
dat toekomstgericht is en constant
wordt bijgewerkt.

DIERENWELZIJN & GEZONDHEID
Het gevogelte wordt ondergebracht in
ruimtes met een optimale temperatuur,
met zeer veel natuurlijk licht en voldoende
bewegingsruimte. De dieren krijgen een
voeding die rijk is aan voedingsstoffen
en worden grootgebracht op boerderijen
met een doorgedreven biobeveiling en
een uitstekende technische en veterinaire
ondersteuning.

Brazil commi
approach at e
value-chain

DUURZAAMHEID & MILIEU
Een laag energieverbruik is in alle boerderijen prioritair. Door de gunstige klimatologische omstandigheden moeten
de ruimtes niet extra verwarmd worden.
Bovendien gebruiken de boerderijen
bio-energie afkomstig van daarvoor
speciaal aangeplante bossen en komt de
elektriciteit grotendeels van milieuvriendelijke waterkrachtcentrales. De dierenvoeding wordt lokaal geproduceerd om
extra transport te vermijden.

VOEDSELVEILIGHEID
De voedselveiligheidsnormen zijn zeer hoog
en volgen de HACCP-richtlijnen. De interne
controles, die regelmatig herzien worden
overeenkomstig internationale criteria,
zorgen ervoor dat het gevogelte van topkwaliteit is en volledig traceerbaar, conform de
strenge eisen van de Europese Unie.

WETENSCHAPPELIJKE
COMMISSIE
De Braziliaanse gevogeltesector heeft
sinds kort een adviserende wetenschappelijke commissie die is samengesteld uit
vier onafhankelijke experten, drie uit de
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Europese Unie en één uit Brazilië. Deze
commissie werd gekozen uit een aantal
experts en gerekruteerd in diverse sectoren, waaronder voedselveiligheid (met
de focus op kwaliteit en traceerbaarheid),
duurzaamheid en milieu, dierenwelzijn en
gezondheid. Hoewel dit een initiatief is van
ABPA, is het doel dat deze commissie totaal
onafhankelijk blijft en de gevogeltesector
goede raad geeft.
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Project: Côtes Du Rhône Waitrose Advertorial

The Côtes du Rhône vineyards go
back to more than 2,000 years and
stretch from Vienne (near Lyon) to
Avignon in the South of France.
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Along the Rhône river, Côtes du Rhône
vineyards thrive across 171 rich and varied
terroirs, all bathed in the same bountiful
sun. The vineyards of AOC Côtes du
Rhône work in harmony with a single
aim: give you the best wines, from growth
to blending.

In red wines, Grenache, the main grape
variety, brings fruity flavours, warmth,
and body. Syrah and Mourvèdre give
the wine its spicy aromas, and a colour
and structure suitable for ageing.
Cinsault adds to the wine’s finesse and is
perfect for nouveau wines that are sold
in the same year they are harvested and
keep rosé.
The white wines blend flavour and
freshness by mixing different grape
varieties such as Bourboulenc, Grenache
Blanc, Roussanne, Marsanne, Clairette
and/or Viognier.
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21 grape varieties are officially included in
the appellation. While the climate and the
soil impact the vines, the resulting clean
condition, finesse, and rich blend are
primarily the result of the winemaker’s
hard work. The reason behind this hard
work? To instill, within each bottle,
perfect balance and harmony.

RHÔNE WINE FESTIVAL ALL OCTOBER
AT WAITROSE
Win a fabulous wine tasting evening with
Côtes du Rhône wines in the comfort of your
own home.
This is an opportunity for 6 lucky winners to
experience a wine tasting worth £500 each
for up to 10 people in October. To be in with a
chance of winning one of 6 prizes please go to
www.waitrose.com
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Enter by text,
email or post.
Entry details
on page 3.
Republic of Ireland residents, 18+ only.
Purchase necessary. Full Terms & Conditions inside.
Closing date 31/01/2020.
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