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We are Oskar

Gezocht/gevonden: geëngageerde Belgische biopioniers die ons een zuiver geweten s(c)hoppen
met een duurzaam label. Van slow fashion tot eco-cosmetica: twaalf keer Belgisch, ethisch én
esthetisch verantwoord.

elle groen

J

e hebt bio en bio. In het oerwoud van labels en etiketten zie
je soms door de bomen het bos niet meer. Het belangrijkste
Europese label voor alles wat onder biologische voeding valt,
is het logo met het groene blad. Producten met dit label voldoen
aan de strengste Europese regels inzake biologische landbouw.
In België is er het privélabel van Certisys, een algemeen kwaliteitslabel dat nog een stap verder gaat en naast duurzaamheid
(biodiversiteit) ook sociale (eerlijke werkomstandigheden), economische (transparantie) en ethische (dierenwelzijn) parameters
controleert. Voor biologische non-food producten bestaat er nog
geen officiële standaard, zodat de producenten hun eigen regels
bepalen. De vermelding ‘bio’ op de verpakking van een cosmeticaproduct staat goed, maar biedt geen wettelijke garantie. Enige
voorzichtigheid is dus geboden.

3 Bonjour Maurice, eco kinderlabel
Bioniers: Céline Lejeune (32) en Géraldine De Mey (37)
Story: Toen Céline en Géraldine allebei mama
werden, kwamen ze samen op het idee om een
ethisch verantwoorde kinderlijn op te starten
die kinderen van jongs af leert om minder en
bewuster te consumeren.
Wat? Omkeerbare multifunctionele meegroeikleren van gecertifieerd GOTS-biokatoen voor kinderen van nul
tot tien jaar.
Waarom bio? ”Omdat de textielindustrie een
van de meest vervuilende sectoren is. Fast fashion
is enorm schadelijk, zowel op ecologisch als op menselijk vlak.”
Verkrijgbaar via de webshop bonjourmaurice.be

1 Cos I Said So, eco kinderlabel

Bionier: Sofie Ysewijn (34)
Story: Als modefan en jonge mama besloot
Sofie een organisch en trendy modelabel op
te starten dat zowel de gevoelige kinderhuid
als het milieu beschermt.
Wat? Speelse basics van organisch katoen voor kinderen van nul tot zeven jaar, te
herkennen aan de humoristische boodschappen gedrukt in onschadelijke inkt. De bestellingen worden
ingepakt in gerecycleerd papier en aan huis geleverd met
een eco-friendly koerierdienst.
Waarom bio? “Ik koop sowieso heel bewust, maar ik hecht
nog meer belang aan de afkomst en de samenstelling van
kinderkleding. Ik wil mee de toekomst van de volgende
generatie veiligstellen.”

Verkrijgbaar via de webshop cosisaidso.com

2 so seve, bio berkensap

Bioniers: Sandrine Malice (38), voedingstherapeut van
opleiding, en haar co-partners Valeria Gangemi en
Valérie Malice
Story: Sandrine geeft al jarenlang workshops
rond gezonde natuurlijke voeding. Als gezondheidsfreak met een passie voor de natuur
wil ze de weldaad van biologisch berkensap
bekendmaken bij het grote publiek.
Wat? Puur, vers en 100% Belgisch: het berkensap van So Seve
is rijk aan aminozuren, oligo-elementen, natuurlijke suikers en
vitamines. Het sap wordt rechtstreeks van de boom getapt en
onmiddellijk gebotteld, zonder bewaarmiddelen of toegevoegde smaakstoffen. De ideale detoxdrank om het lichaam
te zuiveren.
Challenge. “We moeten voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en enkele keren per jaar komen erkende controleurs langs
voor bodemanalyse en staalonderzoek.”

4 Kalani, bio & fairtrade homewear
Bionier: Bruno Van Steenberghe (41)
Story: Na twaalf jaar in de traditionele textielindustrie lanceert de expert in duurzame
productontwikkeling een betaalbare homewearlijn van fairtrade biokatoen.
Wat? Gebreide plaids, kussenslopen, bedovertrekken en lakens van katoensatijn, percal
of jersey. Kalani is gemaakt van 100% biokatoen
volgens het GOTS-certificaat (de strengste textielstandaard
ter wereld) en voldoet ook aan het fairtrade label van FLOCERT dat katoenboeren een eerlijke prijs betaalt.
Challenge. “Om de transparantie en de traceerbaarheid van
de volledige productieketen te garanderen moet je bereid zijn
om duurder in te kopen dan de anderen.”
Verkrijgbaar via de webshop kalani-home.com
Gebreide plaid in kabelsteek, 109,95 €

5 Supersec, gedroogde biovoeding

Bioniers: Xavier Denis (41) en Philippe Emanuelli (48)
Story: Door de moeilijkheden met de levering van
verse wilde paddenstoelen voor hun restaurant
Café des Spores gingen Xavier en Philippe op
zoek naar een duurzaam biologisch alternatief
en ontwikkelden een nieuw procedé: Supersec.
Wat? Een ruim assortiment gedroogde vruchten, paddenstoelen, noten, granen, zaden, pasta,
pepers, zeewier... De bioproducten worden gedroogd op lage
temperatuur (42 C°) waardoor ze hun natuurlijke voedingswaarden, vitamines en gezonde eigenschappen behouden zonder
toegevoegde smaak- of bewaarstoffen. Bij de productie wordt
alles in het werk gesteld om de ecologische impact tot een minimum te beperken.
Verkrijgbaar in alle Belgische biowinkels of via de webshop supersec.com
Prijs tussen 4 € en 5 € per pakje.

Verkrijgbaar via de webshop soseve.be en in een aantal geselecteerde biowinkels.
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6 Generous, glutenvrij gebak

Verkrijgbaar in de meeste biowinkels, bij ROB en Delitraiteur. Prijs tussen 4 € en 4,50 € per pakje. generous.eu
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Bioniers: Twee koppels, Aurélie en Jean-Benoît Ghenne en Théodora Bracht en Christophe Harou
Story: Taartfanaat Christophe krijgt de schok van zijn leven wanneer hij ontdekt dat hij glutenintolerant
is. Samen met zijn vrouw Théodora ontdekt hij L’Arrière-Cuisine in Brussel, het glutenvrije restaurant
van Jean-Benoît en Aurélie. Sinds 2012 brengen ze met zijn vieren een uitgebreid assortiment glutenvrije koekjes, brood en gebak op de markt.
Wat? Zeven soorten koekjes die onmiddellijk opvallen door hun aparte ludieke huisstijl. Dit 100% Belgische
koekjesmerk is er als eerste in geslaagd om het serieuze imago van bio en glutenvrij te relativeren.

elle groen
Bioniers: Laurence Meeus (34) en haar man Thilo von
Trott (33)
Story: Porridge lovers Laurence en Thilo starten
elke ochtend met een homemade papje
van havervlokken, granen en gedroogde
vruchten. Zo kwamen ze op het idee om hun
gezonde gewoonte en bijbehorende succesrecepten te delen met de wereld. “Er zitten zoveel
toegevoegde vetten, suikers en artificiële bestanddelen in de
traditionele ontbijtgranen. Met onze porridge hopen we een
gezond alternatief te bieden.”
Wat? Kant-en-klare porridge op basis van
haverzemelen, volle havervlokken, granen en
gedroogde vruchten, zonder toegevoegde
suikers en 100% bio. De porridges van Turtle
zijn de ideale kickstart van de dag.
Challenge. “We werken uitsluitend met lokale
producten die nauwkeurig gecontroleerd worden.”

Verkrijgbaar in de biowinkel. turtlecereals.com
Porridge bio classic gluten free, 400 g, 4,39 €

8 Pipaillon, lokale bokalen

Bionier: Catherine Bodson (53)
Story: Op haar vijftigste maakte Catherine een
radicale carrièreswitch en stampte een bio-kruidenierszaak met huisgemaakte delicatessen
uit de grond.
Wat? Een assortiment artisanale, homemade
confituren, tapenades, compotes, chutneys en
konfijten. Catherine werkt enkel met biologische
en lokaal geteelde producten en volgens oude bewaar- en
inmaaktechnieken.

Verkrijgbaar bij Pipaillon, in de biowinkel en delicatessenzaken. Prijs tussen 5 €
en 9,50 € per bokaal. pipaillon.com, facebook.com/Pipaillon.Shop.Bxl

9

Bee Nature, natuurlijke verzorging

Bionier: Marine André (28)
Story: Marine was al jaren vruchteloos op zoek
naar een beautyproduct dat perfect aansluit
bij haar huidtype en tegelijk milieuvriendelijk
en met respect voor de natuur geproduceerd
wordt. Op haar 22ste lanceerde ze haar eigen
biobeautylabel.
Wat? Het 100% Belgische verzorgingsgamma op
basis van biologische fairtrade honing is vrij van parabenen,
phenoxyethanol (bewaarmiddel), siliconen en minerale oliën
en wordt niet getest op dieren. Bee Nature wil het natuurlijke
ecosysteem van de bijen beschermen en de lokale werkgelegenheid stimuleren. Daarnaast is ook de verpakking recycleerbaar.
Nieuw: De tweede productlijn Babee Nature is een 100% natuurlijk verzorgingsgamma voor de gevoelige babyhuid.

Exclusief verkrijgbaar in de apotheek. beenature.eu
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10Seconde Nature, vegan cosmetica

Bionier: Perrine Rase (29)
Story: Vanuit haar passie voor natuurlijke cosmetica
startte Perrine Rase op haar eentje een biologisch
vegan cosmeticamerk op.
Wat: Biologisch en ethisch verantwoord cosmeticamerk gecertifieerd door het strenge
CosmeBio-label. De natuurlijke verzorgingsproducten van Seconde Nature zijn gegarandeerd
zonder parabenen, synthetisch toegevoegde geur-, kleur-, of
bewaarstoffen en dierproefvrij.
Waarom bio? “Ik wou een gamma kwalitatieve verzorgingsproducten ontwikkelen die lief zijn voor het lichaam en goed voor de
planeet. De biologische ingrediënten zijn afkomstig uit fairtrade
landbouw en van nature rijk aan actieve bestanddelen.”

Verkrijgbaar in de apotheek en via secondenature.be, facebook.com/SecondeNature

11Iro, bio matchathee

Bionier: François Van den Brulle (35)
Story: De ontdekking van matchathee was voor
François zo’n openbaring dat hij er zijn levensdoel
van maakte. Hij verdiepte zich in het eeuwenoude
ritueel en reisde vervolgens naar Japan om er de
beste biologische theeblaadjes te selecteren voor
zijn start-up, Iro, Japans voor kleur.
Wat? In de pas opgestarte webshop vind je naast biologische matcha van de beste kwaliteit ook een aantal onmisbare
accessoires voor het traditionele matcharitueel zoals de chasen
(bamboeklopper), de chashaku (lepel) en de zeef.
Waarom bio? ”Als ecopromotor en voorstander van biologische
landbouw wil ik zoveel mogelijk mensen warm maken om over te
schakelen naar een gezonde en duurzame levensstijl.”
Verkrijgbaar via de webshop matcha-iro.com en in een aantal verkooppunten (zie
website). Matcha Premium Ceremonial Grade, 29,90 €, Matcha Discovery Box (inclusief matchakopje van Pascal Naessens), 79,90 €, Matcha for Cooking 100 g, 39,90 €

12Belvas, chocolade

Bioniers: Eigenaar Thierry Noesen (56) en export
manager Emily Van Wassenhove (25)
Story: Chocoladeliefhebber Thierry Noesen
neemt in 2005 chocolaterie Belvas over om
er een bio, fairtrade en duurzaam label van
te maken.
Wat? Artisanaal bereide Belgische chocolade
zonder palmolie, kleurstoffen, bewaarmiddelen,
kunstmatige aroma’s of smaakversterkers. Belvas behoudt de
authentieke smaak van pure chocolade en gebruikt uitsluitend
kwaliteitsbonen met Certisys-certificaat.
Waarom bio? ”We willen niet alleen het beste voor de consument maar vooral de leef- en werkomstandigheden van de
lokale cacaoboeren verbeteren. Het is hoog tijd dat de uitbuiting en de milieuvervuiling in de voedingsindustrie aangepakt
wordt. Bij Belvas willen we een positief signaal geven en onze
verantwoordelijkheid nemen.“
Verkrijgbaar bij Sequoia, Farm, Bioplanet, Oxfam Wereldwinkel, La Belgique
Gourmande, Delhaize. Belgian thins, tussen 3,99 € en 4,49 €. belvas.be
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7 Turtle, bio porridge

