Berchem, (datum) 2007

Persbericht

70 % van de Vlamingen koopt biologische producten

‘Doe de Bioweek, van 2 tot 10 juni 2007’
Maar liefst 70 % van de Vlamingen koopt minstens één keer per jaar een
bioproduct. Dat blijkt uit recente cijfers van het VLAM, het ‘Vlaams
Centrum voor Agro- en visserij-Marketing’. Daarmee is bio geen
alternatief, maar dé geknipte duurzame kwaliteitskeuze voor het hele
gezin. Bio is lekker, gezond en goed voor het milieu. Kortom: ‘bio is mijn
natuur’. Onder dit motto organiseert de biologische sector de Bioweek.
Die vindt dit jaar plaats van 2 tot 10 juni en bulkt weer van de activiteiten.
Meer dan 200 activiteiten!
De trend is dus duidelijk: steeds meer mensen geraken overtuigd van de
meerwaarde van biovoeding. Met de Bioweek wil BioForum Vlaanderen
vzw, de koepelorganisatie van de Vlaamse biologische landbouw- en
voedingssector, de bewuste consument over de streep halen om bio te
proeven en er het hele jaar door van te genieten. Deze promotie gebeurt
via leuke en interessante activiteiten. Vorig jaar telden we in de vijf
Vlaamse provincies ruim 200 lokale activiteiten en ook nu zijn er weer tal
van proeverijen, sneukeltochten, biokinderfeesten, biopicknicks, enz.
Nationale blikvangers
Behalve deze niet te missen lokale activiteiten zijn er tijdens de Bioweek
ook drie nationale acties. Zo worden de studenten in Antwerpen, Gent,
Hasselt, Leuven en Kortrijk letterlijk uit hun kot gelokt om te genieten van
een rustig, gezond, milieuvriendelijk en vooral heel lekker bio-ontbijt.
Verder zullen er ook biomarkten plaatsvinden op de pleinen aan de
stations van Gent (04/06), Antwerpen (05/06), Hasselt (06/06), Brugge
(07/06) en Leuven (08/06). En tot slot organiseren we per Vlaamse
provincie telkens een gezonde ‘Bio, mijn natuur’ fietsroute. Elk van deze
aantrekkelijke fietstochten passeert langs verschillende biobedrijven. De
deelnemende fietser kan in een handige gids meer informatie vinden
over de fietsroute, bio én de biobedrijven die hij of zij tegenkomt.
Want fietsen en gezonde biovoeding houden u fit!

Bio-award
Bedrijven die een wezenlijke bijdrage leveren tot de promotie of innovatie
van bio, verdienen beslist een duwtje in de rug. Daarom riep BioForum
Vlaanderen de ‘bio-award’ in het leven. De genomineerden voor deze
prestigieuze prijs worden bekendgemaakt op 1 juni. Tot vrijdag 8 juni kan
iedereen via www.bioweek.be stemmen op zijn favoriete kandidaat en op
maandag 11 juni zullen we de winnaar van de bio-award 2007 kennen.
Website boordevol info
U merkt het: tijdens de Bioweek 2007 valt er zoveel te beleven dat dit
persbericht niet meer dan slechts een tipje van de sluier kan onthullen. Meer
informatie en een kalender met alle activiteiten zijn vanaf 1 april 2007 te
vinden op www.bioweek.be. Het lijkt ons daarom bijzonder nuttig om deze
website bij publicatie te vermelden ten behoeve van uw lezers.
(coördinaten en contactgegevens)

