
Vijf redenen 
om bio te 
kiezen 



In de winkel zie je steeds meer 
voeding met het woord ‘bio’. Weet 
jij wat bio betekent? Geen zorgen 
als je het niet weet: wij helpen je 
vooruit. 

Weet jij wat 
bio betekent?

Jouw infopunt over bio
www.biomijnnatuur.be

•  Hoe leeft een biologisch dier?
•  Wat doet de bioboer anders op ‘t veld? 
•  En wat maakt biologische soep of 
 brood bijzonder?

Vind biopunten in je buurt

Recepten met bio

Check de kalender

Productinfo

Antwoord op je vragen over bio

Wedstrijden om bio te winnen

Nieuws, lezingen en video’s
een uitgave van BioForum Vlaanderen vzw
contact info@bioforumvl.be of 03 286 92 78
vormgeving Debby Vervoort - koen-frank.be

v.u. Kurt Sannen, Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede



Een appelboom blijft jaren staan: vruchtwis-
seling lukt hier niet. De biologische fruitteler 
gebruikt insectenvallen en natuurlijke vijanden 
tegen schadelijke insecten, zorgt voor bloemen-
randen om bestuivers zoals bijen aan te trekken 
en dunt de boomgaard met de hand uit. Veel 
werk is dat, maar een appel met een gezonde 
schil en pure smaak is de beloning.

Geen hydrocultuur in bio: een bioboer teelt 
altijd in volle grond. Dat geeft extra smaak.

Een bioboer mag onkruid niet chemisch 
bestrijden. Hij kiest voor wieden met de hand of 
met een aangepaste machine, voor bodem-
bedekkende tussenteelten of voor wegbranden. 

Een bioboer deelt zijn akker op in percelen en 
teelt op elk perceel jaarlijks een ander gewas. 
Dat heet vruchtwisseling. Het is een milieuvrien-
delijk geheim wapen tegen ziektes, plagen en 
uitputting van de bodem. 

Bang om in de toekomst honger te hebben? Dat is niet 
nodig. Het is intussen meermaals aangetoond dat een 
agro-ecologische landbouw de wereldbevolking kan 
voeden. Biologische gewassen kunnen beter tegen 
onvoorziene weersomstandigheden, beschermen het 
milieu en bezorgen boeren een beter inkomen. 

100% toekomst

Goed voor het milieu
Chemische bestrijdingsmiddelen sijpelen via de 
bodem in het water. Het kost ons allen vele euro’s om 
het oppervlaktewater weer drinkbaar te krijgen. De 
milieuvriendelijke aanpak van de bioboer is beslist de 
voordeligste!

Lekker puur
Chemische bestrijdingsmiddelen op je eten? Misschien 
is dat toch niet zo’n goed idee. Ons lichaam krijgt al zo 
veel chemische stoffen te verwerken.

Groenteteelt en fruitteelt



Een varken is een 
nieuwsgierig dier, dat wil 
wroeten met zijn snuit.

varken
Een kip is een 
bosvogel die graag 
beschutting zoekt 
en in de grond pikt.

kip

Veeteelt

Alle dieren die biologisch worden gehouden, krijgen 
de vrijheid om naar buiten te gaan. In de stal heb-
ben ze ruimte om zich te gedragen zoals hen eigen 
is. Dat brengt rust.

Snavels kappen, krulstaarten knippen, keizersnedes 
bij koeien: het zijn ingrepen die de bioboer zo veel 
mogelijk vermijdt. Hij beperkt medicijnen tot het 
strikt noodzakelijke. En dat lukt door te kiezen voor 
sterke rassen, door ruime stallen te voorzien en 
door de dieren buiten te laten. De dieren eten 
biologisch voer zonder ggo’s. Van preventieve 
gezondheidszorg gesproken!

Vriendelijk voor 
dieren

Een koe graast 
en herkauwt in 
kuddeverband. 

koe



Bodem, kringloop en mest
De koe is een belangrijke partner voor een 
duurzame landbouw: haar mest geeft voe-

ding aan het leven in de bodem. Dankzij haar 
vier magen verteert ze gras, wat een mens 
niet kan. Een mengteelt van gras en klaver 

zorgt voor veel gezonde vetten in de voeding 
van de koe en dus in haar melk en vlees.
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De koe verteert het gras zo zorgvuldig, 
dat de voedingsstoffen in haar mest heel 
makkelijk door het leven in de bodem kunnen 
opgenomen worden. Door het aantal dieren 
per hectare te beperken, is koeiemest geen 
overlast maar juist waardevol! 

In de biologische landbouw zijn kunstmest, chemische 
pesticiden en ggo’s verboden. Dat is goed voor de bo-
dem en de biodiversiteit. Zonder een gezonde bodem 
en een rijke biodiversiteit is een gezonde landbouw op 
lange termijn immers onmogelijk. Slim telen met de 
natuur en op een gezonde bodem kan blijven duren! 

100% toekomst

De biologische landbouw streeft naar gemengde 
bedrijven of samenwerkingen. Want zo komen 
dierlijke mest en plantaardige compost opnieuw in 
de kringloop als voedingsstof voor de bodem. De 
biologische veeteelt is altijd grondgebonden: het 
aantal dieren is afgestemd op de beschikbare grond. 
Zo dragen we zorg voor het milieu.

Goed voor het milieu
In een handvol gezonde aarde zitten meer 
levende wezens dan er mensen zijn op de 
aarde. Het leven in de bodem gaat dood 
bij gebruik van kunstmest en chemische 
pesticiden. Jammer want dankzij deze 
beestjes is de bodem bestand tegen erosie, 
houdt hij water vast bij droogte en wordt hij 
makkelijk bewerkbaar en vruchtbaar. Een 
gezond bodem-leven helpt ook ziektes en 
plagen bestrijden. Een gezonde bodem is de 
start van bio!

Grassen en klavers groeien goed op een 
vruchtbare bodem gevoed met mest of com-

post. Door gras te mengen met klaver kan 
de boer stikstof uit de lucht halen en aan de 

bodem toevoegen. Dat maakt stikstof-
kunstmest overbodig.



Kaas bestaat in vele vormen en texturen. Van 
koemelk, geitenmelk of zelfs schapenmelk. 
In biologische kaas zijn chemische 
antischimmel-middelen niet toegelaten. De 
kwaliteit van de melk en productiewijze zijn 
dus extra belangrijk. 

kaas

Om brood te bakken heb je niet veel nodig: 
bloem, zout, water en gist of desem. Meer 
niet. Zogenaamde broodverbeteraars 
vergemakkelijken of versnellen het 
bakproces, maar brengen geen meerwaarde 
voor wie het eet. Daarom zijn chemische 
broodverbeteraars in bio niet toegelaten.

brood

Verwerking

Kant-en-klare soep kan handig zijn. En 
bouillon-blokjes. Helaas bevatten de meeste 
gangbare versies smaakversterkers en is 
de ingrediëntenlijst onverstaanbaar. In 
de biologische verwerking zijn chemische 
smaakversterkers niet toegelaten. En dat is 
heerlijk!

soep
Je wilt toch dat je eten lekker smaakt? Met bio zit je 
goed! Groenten en fruit uit volle grond, melk en kaas 
van dieren die buiten konden lopen, voedingswa-
ren die puur en zuiver zijn verwerkt. De consument 
misleiden mag niet, dus je krijgt wat je ziet: yoghurt 
met echte vanille, pizza met echte kaas, roomijs met 
echte aardbeien.

Lekker puur

Het meeste van ons dagelijks voedsel is al verwerkt. 
Dan is het goed om weten dat de biologische verwer-
king aan strenge regels gebonden is. Zo zijn bewaar-
middelen, smaakversterkers, kunstmatige aroma’s, 
kleurstoffen en doorstraling verboden. Slechts een 
beperkte lijst van additieven mogen in biologische 
voeding verwerkt worden. 

Gezond genieten



bi   punten
Vind

in je buurt

Meer dan 1.500 adressen

ZOEKEN

www.biomijnnatuur.be

Bij de 
boer

In de 
winkel
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Zeker van je bio
Hoe herken 

ik bio?
Aan het woord 
‘bio’ of ‘biologisch’

Aan de controlecode BE BIO 01 
of een variante daarvan

Aan het Europese label

Vaak ook aan het 
Biogarantielabel

biologisch vloerbrood

controle be-bio-01

belgië
belgique

gew.
600 gr.

De term ‘biologisch’ is wettelijk 
beschermd. 

In heel Europa gelden dezelfde 
regels.

Bioproducten worden 
gecontroleerd van boer tot 
winkel.

De controleur komt ook 
onverwacht langs.

Enkel bedrijven met een geldig 
certificaat mogen hun bio-
product als bio verkopen.
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•  Meer dan 100 Belgische biobieren.   
 Vaak geprezen om hun smaak!

• Het graan en de hop worden verbouwd  
 zonder chemische pesticiden of 
 kunstmest.

•  De biobrouwer houdt van puur. Geen   
 bewaarmiddelen, kleurstoffen of 
 schuimstabilisatoren in jouw biobier.

•  Jouw biobiertje zorgt mee voor een
 duurzame wereld, nu en in de 
 toekomst. Schol!

Bier



•  Altijd uit volle grond dus rijk aan   
 smaak en voedingsstoffen.

•  Een gezonde bodem is milieu-
 vriendelijk, klimaatslim en echt 
 duurzaam.

•  Met de natuur samen boeren maakt   
 chemische pesticiden overbodig.

•  Een bioboer houdt van puur en teelt   
 zonder ggo's of kunstmest.

•  Elk seizoen een nieuwe schatkamer   
 aan groenten.

Groenten



•  Op elk ei vind je een code. Bij 
 bioeieren begint die code met 0.

•  Een biologische legkip mag vrij naar   
 buiten in het groen. Dat is pas 
 scharrelen.

• Bio-eieren zijn altijd afkomstig van
 kippen die buiten leefden, ook de   
 eieren verwerkt in biologisch gebak,   
 ijs, koek…

•  De bioboer verwent zijn kippen met   
 gevarieerd biologisch voer. 
 Resultaat: voedzame eitjes!

Ei



•  De bioboer ziet zijn varkens graag vrij  
 buiten lopen of wroeten in de grond.

•  Robuuste rassen, een tragere groei   
 en biologisch voer geven smaakvol en  
 gezond vlees.

•  Antibiotica wordt weinig toegediend.

•  Minder varkens, minder mest. Dat is   
 minder overlast, hier of elders.

•  Eet minder vlees, maar biovlees!

Varkens-
vlees



•  Sappen en siropen zijn in bio 
 lekker puur.

• Geteeld zonder chemische pesticiden:   
 heerlijk snoepen uit het vuistje.

•  De biologische fruitteler kiest voor   
 verschillende rassen.

•  Zonder kunstmest groot geworden, 
 die biobesjes. 

•  Slim geteeld met natuurlijke vijanden.  
 Biodiversiteit loont.

Fruit



•  Een biologische koe en geit mogen   
 buiten grazen. Logisch toch?

•  Alleen biologische ingrediënten. Geldt  
 ook voor de kruiden!

•  De smaak varieert met de seizoenen.   
 Natuurlijk authentiek.

•  Van koe, geit of schaap. Rauwmelks of  
 gepasteuriseerd… Geliefd bij kenners!

•  De kaasmaker maakt met veel liefde   
 een duurzaam product.

Kaas



Biologische producten zijn de vrucht van een 
zorgvuldig proces dat start bij een vruchtba-
re bodem of een gezond dier. Bij de verwer-
king van biovoeding zijn enkel een beperkt 
aantal natuurlijke additieven en toepassin-
gen toegelaten. Zo leidt bio tot producten 
met een zuivere samenstelling en hoge 
voedingswaarde.

Gezond genieten

Lekker puur
Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar 
buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te 
rijzen. Biologische producten zijn puur en vol 
van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en 
authenticiteit. Dat proef je!

Biologische dieren eten voedzaam biologisch 
voer en krijgen de tijd om te groeien in een 
ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar bui-
ten kunnen. Een biologische veeteler kiest 
zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van 
geneesmiddelen maximaal te beperken. De 
dieren – en consumenten - varen er wel bij.

Vriendelijk 
voor dieren

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de 
beste garantie om de wereld te voeden, 
zonder de draagkracht van de aarde te 
overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een 
toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten 
en gezonde mensen. Vandaag en morgen, 
voor iedereen.

100% toekomst

Goed voor het 
milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting 
en biologische bestrijding zorgt de bioboer 
voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons 
allemaal ten goede komt: proper grond-
water, bescherming tegen overstroming, 
tegengaan van klimaatverandering, natuur-
lijke beheersing van plagen… Bio gebruikt 
geen kunstmest, chemische pesticiden of 
ggo’s. 

Vijf redenen 
om bio te 
kiezen


