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Nieuwe leverancier belooft 20 procent bio,
seizoensgroenten en duurzame levering

Stad kiest resoluut
voor gezonde
schoolmaaltijd
GENT / DESTELBERGEN

Stad Gent gaat vanaf januari
in zee met Culinor, een be
drijf uit Destelbergen, voor
de levering van lekkere en
gezonde schoolmaaltijden in
stedelijke scholen en kinder
opvang. Omdat Gent tegen
2050 klimaatneutraal wil
zijn, stonden in het bestek
nogal wat voorwaarden om
die ambitie te kunnen waar
maken. Een proefpanel met
kinderen en ouders zal de
maaltijden na zes maanden
evalueren.
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4.500 maaltijden per dag
850.000 maaltijden per jaar
Budget: 4,45 miljoen euro
voor twee jaar
20 procent biobestanddelen
in elke maaltijd
Geen pangasius, tilapia,
tonijn of victoriabaars

FVV

Daarna werd een nieuwe aanbe
stedingsprocedure gestart, die
Culinor uit Destelbergen als win
naar opleverde. “De vorige leve
KAREL VAN KEYMEULEN
rancier kwam uit Limburg. Dat
zal al wat schelen in CO2uit
De kinderen, ouders en mede stoot”, zegt Martine De Regge
werkers van stedelijke kinder (SP.A), schepen van Personeel en
dagverblijven en scholen vroegen Facility Management.
om gezonde en lekkere maaltij
den. Te veel kinderen zaten met Maaltijden tot 32 procent duurder
lange tanden aan de schooldis. Te
veel saus, te veel room, te weinig De maaltijdprijzen stijgen, maar
W Dankzij de nieuwe leverancier krijgen de kinderen in het stadsnet vanaf volgend jaar
rauwkost, klonk het bij sommige een sociaal tarief blijft mogelijk.
ouders.
Voor een kleuter betalen ouders een veel gezondere maaltijd voorgeschoteld.
Stad Gent had oren naar die 3,25 euro, voorheen 2,85 euro of
verzuchting. Gezonde eetge 14 procent meer. Voor een lage bedrijf en in de sociale economie. “Alle kinderen binnen het stede
woonten op jonge leeftijd leiden reschoolkind is wat 4,10 euro, Het menu is seizoensgebonden. lijk onderwijs en de kinderop
immers tot gezonde eetpatronen vroeger
3,10
vang kunnen een warme maaltijd
als volwassene, én ze bevorderen euro of 32 pro ELKE DECRUYNAERE
eten. Dat is belangrijk in de strijd
het leren. Gezonde maaltijden cent meer.
tegen kinderarmoede en komt te
SCHEPEN VAN ONDERWIJS (GROEN)
passen bovendien in de voedsel De leveran
gemoet aan de vraag van veel
strategie van Stad Gent, met veel cier moet de
tweeverdieners, want zo blijft de
aandacht voor de wijze waarop voedselketen
combinatie gezinwerk mogelijk.
voedsel wordt geteeld, verwerkt zo zichtbaar en
Ook in andere schoolnetten leeft
en getransporteerd, en waarop kort mogelijk
die vraag sterk. In het vrij onder
het resterende afval wordt ge houden, alsook
wijs staan veel scholen zelf in
bruikt.
waken over de
voor een maaltijd”, zegt Elke De
terugdringing
cruynaere (Groen), schepen van
Tweede poging
van voedsel
Onderwijs.
afval. “De maaltijden zijn voor Elke dag is er een vegetarisch al Tijdens de aanbesteding zijn de
Een eerste poging om een nieu 20 procent biologisch en bevat ternatief, op donderdag eten alle maaltijden door specialisten ge
we leverancier te vinden voor de ten fairtradeproducten. Ze wor kinderen vegetarisch. Dierenwel keurd. In de toekomst komen er
schoolmaaltijden, was mislukt. den door Bubblepost geleverd zijn, duurzame vis en acties tegen proefpanels met daarin ook ou
Het als tweede gerangschikte be met CNGvoertuigen (die rijden voedselverspilling bepalen mee ders en kinderen. Zij zullen de
drijf stapte naar de Raad van Sta op aardgas, nvdr.)”, zegt De Reg het menu. Dus geen vissen als menu’s beoordelen volgens crite
te en de procedure werd inge ge. Culinor zal dankzij het con pangasius, tilapia, tonijn en vic ria als uitzicht, smaak en voe
trokken.
tract nieuwe jobs creëren in het toriabaars (nijlbaars).
dingskwaliteit.

Heeft u
nieuws?

Neem contact
op met
Jan Claeys
Telefoon
09-269.52.75
Mail
gent@
gentenaar.be

“Alle kinderen binnen het stedelijk
onderwijs en de kinderopvang kunnen
een warme maaltijd eten. Dat komt
tegemoet aan de tweeverdieners”

GENT

Sioen keert terug naar ‘Graceland’

DVH

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016

Uit

GENT

Het fel gesmaakte concert dat Frederik Sioen op 22 sep
tember voor Gent Festival van Vlaanderen in een uitver
kochte Capitole speelde, blijkt geen eenmalig project. Sa
men met ZuidAfrikaanse muzikanten bracht Sioen zijn
versie van Graceland, het legendarische album dat Paul
Simon in 1986 grotendeels in ZuidAfrika opnam. “Er
komt een aantal festivaloptredens van Sioen plays Graceland deze zomer.
En in het najaar zijn er al zaalconcerten gepland”, aldus de zanger. “Maar
veel details kan ik nog niet kwijt. Ik concentreer me nu volop op de tournee
15 jaar Sioen die ik met bevriende gastzangers aan het doen ben.” (rtl)
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