
D e r n r l

Biologische shakes & sweets
voor trernrezrgers

Tussenhandel stuwt kostprijs onnodig en onredelijk op

Odette Oostindiën is met de formule Shakie's vijfjaar geleden
ingesProngen oP een nieuwe markt voor voeding-onderweg ln de
stationshallen van Amsterdam CS en Utrecht CS kan de trein-
rciziger er terecht voor vers geperste vruchtenmppen, vruch-
tenshakes, snacks eh swee6, wdarbij zoveel nogelijk gebruik
gemaakt wordt van biologische ingrediënten. Oostihdièn wil
meer winkels openen op andere grote Nederlandse stations.

Am$erdame Kemer un
Koophandel voorgedragen

an de Ned.llandse Hor.èbond ak
ne6t marknte onderneh€r Ze
selde vst dat etenswaren die men-
sen ondeMeg aanscheFen ni€t vol
docn aan hedendagse eisen van
sma,k en gehndhcid. Vànuit per
s@nlijke inter6r - re er zlf biolo-
gisch én vegeririsch - mrr ook un
onde.n.mirgszin beda.hr
Oostindiën vijfjàar seleden de
Shakie! formule. Die formule yaat

voor kioskvcrkoop op stáriods, snelle
bedienins, sand & lekker en
@vecr dosetijk biolosiah. oP
Utreót Cs krd viif Èd seleden
het e6r€ filial gopendi in 2000
volgd. hft Mede filiàal in d€ wesÈ
tunnel van Amsterdam CS.

Honderd procent biologisch
Bij de starr vd Shakiet op Utrcht CS
Eld diGt al biologische zuiYd ge-
bruikt in de vruchterohaks, mar
ondcr dat dc klant hieoan op de
hoogtc h. Hd fenohe€n !m veM

mchreroappcn en shaks k.uchten-
sàp mct mclk cn yoghurt), di€ @r
hêt oog m de klánt worden Seblend
uit ve.s Ëdt, M roen n% a nicue

dzi Oosrindiën b.sloot een ruchi
baarheid G gdentu debiolosische
ingedièn.€n. 'Pd veel later zijn w€
h.t biologische gm connunieren.
Onre product€n hebb€n ge. Eko-
artifiel Dat n en bocl rerk en bo
Éndien k6tbd, ÈMiy' de kosrPdjs
mn on4 p@ducr.. al qij hoos lisr.'
In de brc.huÉ Én Shikie s ('Shak€

),our way into the da)'') is her hele d'
so'timcnr shàk6, iuics, snack, 5a-
g€ls en sw€eB v@zien van ovezich-
relijke codes di.aansdci ofde pro-
duden helenaal biolosisch zijn of, ,ts
dat nid het swal is, welke bio-inge-
diënrcn a b.*àiren, ofer sdker aan is
ro€gwo€gd €n ofze v€ganisti$h of
lacrossrij zij',. ook i! dewinkcl is
het soniment met 'bio' gem,*eeid
en op i.t.rnet zijn de latsr. onlwik-

lnmiddels zijn vier van d. negcn
vruchtenshakes voUedis biologi*h.
Oostindièn:'Voorde duidelijkheid
nar onr klmten toe k hc belangrijk
dat dê hond€d procent biolo8nche
shàk6 her hele jaar re [@p ?;jn. ̂ n-
dcrs wo.di de communicde w€l erg
ins€wikkeld. vouediS bio zijn de
ardbeicn-, frembozn-, bramen- cn
bomemhake. Voor biologische mm'

so- en kiwi shakes zou de koÍprijs en

dus de verkmpprijs onacptabel

hoog wordcn. \vê ki*n cdoor gen
'bio' re comnuniceren, ok al kont

het wel eens voor d.r we an pdrii

biologische llbgoit ofkiwi: gÊbtui

ken.' Om de vruchtenshaks vm sei-

zoensgebondcn li uit hct helc jur door

e kunned mbieden word.n de

&rdbeiel' Ëamboan en bramen

di€pgMoren {IQF) ingckocht.

Suiker niet in bulk
Sinds Shakie s dê seê6 (mufiins,

brwnies, crunóis en caks) in eigeo
batlerii bakt, zijn de ook groten-
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dels bio. De nufÍin is helemul bio'
Iognch. Voorheen wcldcn biolosnche
nufins kanlcn klaarin8ekGhr. mar
Oostindiën vond de k$ álieiÍ ondcr
de maar. Atle swecs *orden met bio-
bgnchcmeel, bot€r en melkgebak-
ken. D€ei€rcnzijnran D€meter kra-
lit€ir. €en bewusre keue omdar h€t
di.renwclzijó bij ShaLiej h@g in hs
vaandels@r. Chcolade€n noren in
desweetsziin nid bio omdrde kosr-
prijs àndes k rroos ?ou $orden. Als
we het hele uoniment van Shakie s
rcll.digbiolosish ouden maken rcu
ik n€zlf ui! de narkr priidó, Égt
OoÍindiên. Dan auden de prijan
onacceptabel hoog worden .n dc om
rtk€ldeÉn. Dc inkoop m suiker
b'engt nos een mder probleem
biónen de biologische horce aan hd
licht. HerL OoÍindiën nog nier ge-
lukt bultlerpakkingen Eko-suiko te

Koftle is ook en probleem, wlnt on-
danlr de nodige i.sp:nningen is
Oosrindiën er nog niet in gslaagd
Eko kofr€ G vind€n die smakclijk g€-
noer utr de koÍncm.chinekoht. Voor
ieder kopÈ kom€ woiden d. bon.n
apart gemllcn. Een paar mtuden se'
l.d€n s€deó v€rschiuende eo.ren
Eko- €n N,ld HlvclaaNoonen unge,
probeerd m&r geen enkel€ bl€ek de

De€hocohd.melk, diekant en klaa.
wordt ingekchr. is behtrlve l00Yo
bio ook iea minderaer. Ookde
sneckr (rofu roll €n snoe) en de
zuutd.scm noÈn-rozijnenbot zijn al
djd volledig biol%ikb (en vesera,

Oosdndiën zier dat hd l{tmr€n8rcep
zich langad àd vcóÈ.dt. Z3r zij
;n her berin voo.al de grcp se'k o-
d€n en hoogopgeleiden, src& {.ker
koPen ookouderen cn jons€ren bi j
Shakie's.'ln UÍ(hrzijn onzftlantcn
pdjsbewusier lh Amreidam kunnen
we de berexorischeproducten gc-
makkerijker verkopen. sohs ,i. j. dai
oud€s dooÍ hun kinderen hier nM,
tc gettulken woiden, har d.n utr
eindelijk rch gm voo' Èatateo ijs.
Ikdcnkdàiher konr omdar z nog
onbekend zijn mct vê6€ uuchr.nsha-
k6. Jemer is dát. Mar we hebben

vel vore klantcn. Als menrn onr
wi.kel e.nmaat ondekr hebben dan

Autohandel
Het li€fst koopr Oostindiën in bij
kl€ine l€vcranci.6. Dat kont niei al'
len de diveaireir ten goedc, het is @k
eenpincipiële kwstie. B;nnen het
natuuroedingsk naat is weinig@n-
cuÍ€nrie en dirhoudt d.priian
h@9. Grotc ink@porganisties zÈ
ren de ndses onder druk en hebben
b wer ilvloed op dc prijsvorming. zij
kopen f.uit en groenten in esen m
s.herp moselijke prijrn. Zo bliili er
nog mar wêinig ovê. voor d€ l{teinere
handel a,ts Sh,kie's, .n juisr dn die
kieinere bedrijvcn m@r vecl verdiend
worden. Doorên vá.t $or tNen'
hendel worden de piian verdd op-

sesruwd. Ik versel;jk h.r wel ens ner
de àutohandel. Jdher, wmt de hose
prijrn houden uiteindelijkeen door-
bruk van biolognche voeding tegen."
Mer de uitbreidins van hd antai Shi-
ki€t-filialen h@pradc inkoopo
ders te regele. d@r dir€cr zájien r.
kunnen doen mer importcuscnzo de
tusscíhandel È veinijden.

Horeca blijft niche
Voor de (biologische) groothandel
blijftde bioloSische horea vooruls-
rog een niche, zo is de enarins nn
OoÍindièn. Sommige p'oduacn
blijke! niet t. koop, zoís biologische
whps (en soÍprnn€nko€ken) ofk
zijn àlleen in@nsumenrenv.'pakkin-
gen verkrijgbaar, eals bmàÈnpuÈe.
Oosti.diën: 'De r€guliec gr@rhàn-
del lqe.r wel bullacrpakkingen,
maar he€ft €en heelbeperkrsso.ti-
ment bio. De gespeialisccrdc biolo
gnche handel riór zich v@ral op
consum€nt€n.' Nier atleen hecfr Shà-
kie's gcen bulkverpakkingen Ekorui'
ker kunnen vinden, ktein€ suike@k'

Ès md bioloEnche suikervoo.bijde
koffie op de shtions blekê. ook nier

Toch zi.t OoÍindiën een duidelijke
tÈnd in h€t biologisch @bod qnuit

de horc in de richting nn gcandcre
productcn, mar dáárbinnen t@i.
hd biologirche dal wl elg rEag. Zo
doen sommig. Amsterdde lun.hG'
tu w€l wt ,m biologisch prcductcn
en is furfodgigant McDonalds na
G.oo.Brindniê nu ook in Neder-
ldd met de verkoop van biol%irchc

Sh,kiet hafr het di.nstenanbod in
middek ungebr€id net srering. 'Bij

de GrerinS kunn.n we op verak kl
hoídcÍdprocenibiologischreatise'
ren, rst voorlichrer Jacqueline Bn
Kiaveren,'omdat voonf ov.rl.gd
wordr over de producÉn en de finán-
ciêle ruimte-' Onlegs organiseenl.
shakieis een voucd;8 biologikhe ed
vêgetuisóe lunch voor vijÍhonde.d
peaoncn o.r scp.n, salad6, hanige
tdicn en dmk Behàlve uirbreiding
Yd de arerin8aclivit.ir€n I Oosrin-
dien nieuwc Shakict-fflialcn op de
Ncdêrlandse sadons dtiseren. r


