Vermarkting van eetbare bloemen
De teelt en verkoop van eetbare bloemen gaat vandaag de dag nog steeds om een
nichemarkt. Om uit te groeien tot een professionele, duurzame en milieuvriendelijke
teelt voor het grote publiek, moet de consument bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor dit product. Het gaat nu eenmaal om een delicaat, beperkt houdbaar product met een erg arbeidsintensieve manier van telen en oogsten. Er bestaan heel
veel verschillende soorten bloemen. Bij het vermarkten van deze bloemen binnen
de voedselketen komt een erg specifieke wetgeving kijken

Eetbaar
Een eerste belangrijke vereiste is uiteraard
dat de soorten die geteeld en vermarkt worden geen giftige stoffen bevatten die een gevaar kunnen betekenen bij consumptie. In
het Koninklijk Besluit (KB) van 29 augustus
1997 is daarom een lijst (Lijst 1) opgenomen
met gevaarlijke planten die niet in de voedselketen mogen gebracht worden. Het vermarkten van deze soorten voor consumptie
kan bijgevolg bestraft worden bij controle
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit KB
kan geraadpleegd worden via https://
www.health.belgium.be/nl/Node/24555.

Novelfood
“Nieuwe” voedingsmiddelen en voedingsingrediënten worden gewoonlijk vermeld met
de Engelstalige term “Novel Foods”. Men
spreekt dan concreet over voedingsmiddelen
of voedingsingrediënten die vóór 15 mei
1997 niet of niet in significante mate gebruikt
werden voor menselijke voeding in de Europese Unie. Het gebruik van deze voedingsmiddelen in voeding of de vermarkting ervan
is verboden zolang geen geldige gebruiksgeschiedenis kan worden aangeleverd waardoor de Novel Food status kan opgeheven

worden.
De Novel Food status van een soort kan nagegaan worden in lijsten over planten en
plantendelen van de FOD volksgezondheid.
Deze lijsten zijn echter niet altijd volledig.
Bijkomend beschikken de Novel Foodexperten over een archief met mails en lijsten van andere lidstaten die kunnen geraadpleegd worden. Aangezien het complete archief niet publiek beschikbaar is, kan men
enkel met zekerheid de status van eetbare
bloemen nagaan via een rechtstreekse vraag
aan de Novel Food-experten via novelfood@health.belgium.be.

Voor eetbare bloemen wordt vastgesteld dat
de meeste soorten aanschouwd worden als
Novel Food omdat nu eenmaal het bewijs
niet voorhanden is van een gebruiksgeschiedenis voor 15 mei 1997. Toch worden bepaalde van deze soorten erg frequent gebruikt en heerst er een sterk vermoeden dat
van deze soorten zeker een gebruiksgeschiedenis moet bestaan. Denk bijvoorbeeld maar
aan viooltjes, goudsbloemen, rozen, bieslookbloemen …
Het is de taak van de bedrijven (idealiter
met ondersteuning van hun beroepsfederatie) die deze soorten op de markt willen
brengen om bewijzen van deze gebruiksgeschiedenis aan te leveren. Meer informatie

over de aard van de bewijzen is beschikbaar
in de novelfood brochure van de Federale
Overheidsdienst
(https://
www.health.belgium.be/nl/
informatiebrochure-novel-food). Indien deze
bewijzen niet bestaan, moet een aanvraagprocedure ingediend worden waarin uitgebreide informatie moet aangeleverd worden
over o.a. de gebruiksfrequentie, voedingswaarde, microbiologische informatie, toxiciteit … Deze aanvraagprocedure is echter
tijdrovend en erg duur aangezien dit soort
per soort moet gebeuren. Dit kostenplaatje
kunnen de telers onmogelijk zelf dragen voor
dergelijke teelten aangezien de omvang van
de afzet beperkt is.

Verantwoordelijkheid
Indien de teler de bloemen als “eetbare
bloemen” op de markt brengt voor voedingsdoeleinden, dan moet hij zich bewust
zijn van de Novel Food status. De afnemers
gaan ervan uit dat het om “voeding” gaat als
het aangeboden wordt als voedingsmiddel en
niet louter voor decoratie of als sierplant.”
“De operator die het product op de markt
brengt als voedingsmiddel” is verantwoordelijk om de voedingswetgeving te respecteren
(inclusief Novel Food wetgeving). Dus de
handelaar die dit aanbiedt in zijn voedingsassortiment lijkt de eerste hoofdverantwoordelijke. Hij verstrekt namelijk verkeerdelijk
informatie dat dit beschouwd wordt als voeding. De chef-kok, die deze producten in zijn
restaurant verwerkt, gaat ervan uit dat de
producten die aangeboden worden als voeding, conform zijn met de wetgeving. Sommige chef-koks gaan echter rechtstreeks bij
telers, in dat geval is het een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de teler en de chef
-kok. De verantwoordelijkheid ligt dus bij
diegene die bepaalt dat het voor voedingsdoeleinden geschikt is.

Deze fiche is opgemaakt in het kader van het PDPO III-project ‘Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!’.
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