Product informatie
Hocras helpt u graag aan gezonde en verantwoorde voeding.
Hiervoor heeft Hocras enkele product indicatoren samengesteld,
waardoor het inzichtelijk wordt waar producten aan voldoen.

Maatschappelijk verantwoord
Onder deze definitie wordt bij Hocras gekeken naar de producent. Criteria die van toepassing zijn als volgt:
• productie vindt plaats met internationaal erkende procedures en standaarden op het gebied van Co2-reductie en
klimaatcompensatie;
• productie vindt plaats op basis van ‘eerlijke’ handel. Bij de productie van deze artikelen wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse;
• productie vindt plaats waarbij verantwoord wordt omgegaan met energie en water;
• de locatie van de producent is binnen een straal van 160 km, waardoor minder transport nodig is; gevolg zijn ook
streekproducten;
• (om)verpakkingen om de producten zijn minimaal en/of afbreekbaar en/of gemaakt van gerecyclede artikelen

Keurmerken die hieronder vallen zijn :

Biologisch
Biologische landbouw is een landbouwmethode waarbij respect voor de natuur en de natuurlijke kringlopen centraal staan.
Hieronder wordt verstaan:
• zeer strenge beperkingen op het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden en synthetische meststoffen, antibiotica
voor vee, voedingsadditieven, technische hulpstoffen, en andere toevoegingen;
• absoluut verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;
• gebruik van ter plaatse aanwezige hulpbronnen, zoals organische mest of veevoeder dat op de boerderij is geproduceerd;
• keuze voor plantenrassen en diersoorten die bestand zijn tegen ziekten en aangepast zijn aan lokale omstandigheden;
• gebruik van biologisch voer;
• veehouderij die haar manier van werken afstemt op de natuurlijke behoefte van de verschillende veesoorten

Keurmerken die hieronder vallen zijn :

Diervriendelijk
Hocras heeft de volgende criteria vastgesteld voor deze definitie;
•

welzijn van het dier;

•

een gecontroleerd, keten beheersing;

•

duurzame productie;

•

diervrije proeven;

•

diervriendelijke slachten

Keurmerken die hieronder vallen zijn :

Aangepaste voeding
Onder deze groep vallen alle voeding waarvan de ingrediënten zijn aangepast om de volgende redenen:
•

gezondheid, voorbeelden zijn glutenvrij, suikervrij;

•

geloof, bijvoorbeeld Halal;

•

persoonlijke beweegredenen, bijvoorbeeld vegetarisch

