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Naar aanleiding van recente berichten, willen we onze fans geruststellen dat onze producten veilig 

zijn om te eten en dat de gevonden sporen van glyfosaat significant lager zijn dan alle maximale 

hoeveelheden zoals vastgelegd in alle voedselveiligheid richtlijnen, wereldwijd. Zelfs het 

laboratorium dat de testen in de VS en Europa gedaan heeft, geeft in de New York Times toe dat de 

sporen die gevonden zijn in het Ben & Jerry’s ijs ‘totaal irrelevant zijn’.  

Bij Ben & Jerry’s luisteren we naar onze fans die aangeven dat ze graag een duurzame en minder 

industriële manier van landbouw zouden willen. Hier werken we hard aan. Dat is de reden waarom 

we de afgelopen jaren heel wat stappen hebben genomen richting een transparanter 

voedselsysteem. Zo leidden we het proces in de Verenigde Staten vóór het labelen van 

zuivelproducten van koeien die ingeënt zijn met het synthetische, kunstmatige groeihormoon, rBGH, 

hebben we het gebruik van genetische gemodificeerde ingrediënten uitgefaseerd, en streven we 

naar een verplichte aanduiding van GE/GMO-ingrediënten in voedingsproducten.  

Ondanks dit alles, hebben we toch te horen gekregen dat recente testen in de Verenigde Staten en 

Europa sporen van het veelgebruikte bestrijdingsmiddel glyfosaat in onze smaken aangetoond 

hebben. We vinden dit zorgwekkend, maar we zijn niet totaal verrast. Het is namelijk een van de 

meest gebruikte bestrijdingsmiddelen en het zit overal in – van normaal eten, tot natuurlijk en 

biologisch eten, tot regenwater – en dát is het probleem.  

Maar enkel zeggen dat de sporen hiervan óveral in zitten, is natuurlijk geen oplossing. Dat is de reden 
dat we hier twee belangrijke mededelingen willen doen: 
  

1) Geen ingrediënten meer met glyfosaat-gedroogde gewassen. Ingrediënten zoals tarwe en 
haver zijn vaak besproeid met glyfosaat om het droogproces te versnellen voordat ze geoogst 
worden. Dit is de meest voorkomende en waarschijnlijke manier dat glyfosaat in ons voedsel 
terecht komt. Uiterlijk in 2020 willen we geen gebruik meer maken van ingrediënten die 
gemaakt zijn van gewassen die chemisch gedroogd zijn met glyfosaat. We begrijpen, en delen, 
de wens van onze fans om de hoeveelheid chemicaliën in ons voedsel te limiteren, en daarom 
is dit zo’n belangrijke stap. Bovendien gaan we pleiten voor maatregelen die een einde maken 
aan het gebruik van glyfosaat als chemisch droogmiddel.  

2) Gebruik van biologische zuivel. We kunnen laten weten dat we, in 2018, een nieuwe, 
innovatieve productrange op de markt zullen brengen, die, in de basis mix, enkel gemaakt is 
van 100% gecertificeerde biologische zuivel. We geloven dat dit een belangrijk signaal geeft 
aan onze fans en leveranciers over onze steun en betrokkenheid bij het verduurzamen van de 
landbouw. We verwachten dat deze nieuwe range ongeveer 6% van onze totale verkopen in 
de Verenigde Staten gaat zijn.  

 
We zijn er trots op dat we deze stappen kunnen zetten en geloven erin dat dit ons dichter bij een 
duurzamere landbouw- en zuivelindustrie en minder chemisch voedselsysteem brengt. 
 

 

 


