
 

 

 
Inleiding 
 
Slow Food-waardige producten zijn voedselproducten waarvan Slow Food vindt 
dat de producenten van deze producten toegevoegde waarde hebben om de 
doelstellingen van Slow Food in Nederland te bereiken. 
Producten die in de Slow Food projecten Ark van de Smaak en Presidia zijn 
opgenomen, zijn per definitie altijd Slow Food-waardig.  
 
Er is echter een keur aan producten die niet passen in de Ark van de Smaak of 
een Presidium, maar waarvan de lokale afkomst, de maakwijze van het product 
en/of de wijze van produceren van de grondstoffen het waard maken om door 
Slow Food onder de aandacht gebracht te worden. 
 
Voor deze producten heeft Slow Food, met dank aan -en toestemming van- de 
Stichting Streekeigen Producten Nederland, een aantal criteria opgesteld, 
waaraan deze producten dienen te voldoen. 
 
Daarnaast ondersteunt Slow Food ook de productie en behoud van oude (land) 
rassen, mits die erkend zijn door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen of op de 
oranje lijst van het Centrum voor Genetische Bronnen staan. Meer informatie 
hierover: https://szh.nl/rassen/ en https://deoerakker.cgn.wur.nl/oranjelijst.htm. 
Deze producten dienen verder wel te voldoen aan onderstaande criteria, of 
opgenomen te zijn in de Ark van de Smaak van Slow Food. 
 
Productiegebied 
 
Er is een duidelijk omschreven productiegebied: de streek. De grondstoffen zijn 
afkomstig uit de streek en ook de verwerking vindt er plaats.  Als streek wordt in 
de regel een duidelijk afgebakende geografische eenheid gehanteerd. Dat wil 
zeggen een gebied met een herkenbaar landschap, een typische streek-cultuur 
en/of een overheersend landbouwsysteem. Om praktische redenen kunnen ook 
bestuurlijke grenzen gebruikt worden om de streek af te bakenen. 
 
Voorbeelden van streek aanduidingen zijn: het Waddengebied, de Achterhoek, 
het Groene Hart, de Betuwe. Maar ook Zeeland of Limburg, als er een specifieke 
streekaanduiding ontbreekt. In een enkel geval kan ook een gemeente dienen als 
streekaanduiding, bv Ameland.  
 

 Producten in de winkel dienen voorzien te zijn van een duidelijke 
streekaanduiding;  

 Producent en vestigingsplaats van de producent moeten voor de consument 
zichtbaar zijn. 
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Grondstoffen 
 
Voor de grondstoffen in het product zijn de volgende regels: 
 

 In het geval van producten met een duidelijk kenmerkende basisgrondstof, 
zoals brood, zuivelproducten, vlees, honing, vruchtensappen, bier, wijn, dienen 
de basis-grondstoffen volledig in de streek te zijn geproduceerd; 

 In het geval van samengestelde grondstoffen, zoals jam, siroop, gebak of 
mosterd dient daarbij tenminste 51% van de grondstoffen uit de streek 
afkomstig te zijn;  

 Voor dierlijke producten (vlees, eieren, zuivel) moet ook het voer voor minimaal 
51% uit de streek afkomstig zijn; 

 Voor zuivelproducten geldt verder dat de benodigde melk van eigen dieren 
afkomstig is;  

 Voor vlees geldt bovendien dat de dieren in de streek geboren moeten zijn, of 
tenminste het grootste deel van hun leven in de streek hebben geleefd.  

 Voor plantaardige producten geldt dat deze uit de volle grond moeten zijn. 
 Alle grondstoffen moeten gegarandeerd GGO(GMO)-vrij zijn. 

 

Bewerking 
 
De be- en verwerking van de grondstoffen dient plaats te vinden binnen de 
grenzen van de streek. 
 
Onder bewerking wordt o.a. verstaan: 

 De bereiding en het samenvoegen van grondstoffen op een dusdanige manier 
dat een nieuw product (eindproduct) ontstaat dat voor verkoop kan worden 
aangeboden; 

 Het sorteren, verpakken van producten die voor verkoop worden aangeboden; 
 Bij de be- en verwerking worden bij voorkeur natuurlijke aromaten en 

hulpstoffen gebruikt.  
 

Als er onvoldoende passende be- en verwerkingscapaciteit in de betreffende 
streek aanwezig is, moet dat worden aangegeven. 
 
Duurzaamheid 
 
Producten en grondstoffen moeten op een duurzame wijze geproduceerd 
worden, met aandacht voor dierenwelzijn en (agro)biodiversiteit. 
 
Hieronder verstaan wij onder meer dat de productie en verwerking voldoen aan 
bovenwettelijke duurzaamheidseisen of eisen op het gebied van dierenwelzijn. 
Om dit te bepalen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij- en gebruik gemaakt 
van bestaande (duurzaamheids)-keurmerken. De volgende keurmerken zijn in 
ieder geval voldoende: 
 



 

 

 Gecertificeerde biologische landbouw en verwerking 
 Milieukeur 
 Beter Leven (2 sterren of hoger) 

 
Bij de beoordeling van andere keurmerken hanteren wij de beoordeling van 
Milieucentraal (https://keurmerkenwijzer.nl), waarbij een ondergrens van 3 balken 
vereist is in de criteria die bij het keurmerk gehanteerd worden. 
 
Tot slot is een vereiste dat bij inzet van personeel de wettelijke- en cao-regels 
zorgvuldig worden toegepast. 


