
Grondige kwaliteit uit principe!
Nederland is de tweede grootste producent en exporteur van padden-
stoelen in Europa. Wereldwijd staan we bekend als koploper op het 
gebied van teelt, innovatiekracht, duurzaamheid, wetenschap en handel 
van deze producten. Compostbedrijven en kwekers werken nauw samen 
bij de teelt van paddenstoelensoorten die aan het hoogst haalbare niveau 
van voedselveiligheid en duurzaamheid voldoen. Dat geldt ook voor de 
wijze van verwerken, verpakken, logistiek en verkoopondersteuning van 
deze producten. Zo kunnen foodservice- en retailpartijen,  waar dan ook, 
voortdurend zorgeloos beschikken over een aantrekkelijk assortiment 
paddenstoelen en champignons.  



Smaakvol en gezond
Paddenstoelen als groente kunnen op elk moment van de dag, tijdens alle 
gelegenheden en in vele hoedanigheden gegeten worden. Dat maakt paddenstoelen 
in al zijn variaties misschien wel tot de meest veelzijdige groente die er te koop is. Dat 
maakt paddenstoelen onderdeel van gezonde voeding. Ze zijn vet- en caloriearm en 
toch rijk aan mineralen, vezels en vitaminen. Het eiwitgehalte van paddenstoelen is 
bijzonder hoog en benadert het eiwitgehalte van vlees. Bovendien zijn  paddenstoelen 
makkelijk schoon te maken en te bereiden en eenvoudig in de koelkast te bewaren.

Meedenken en samenwerken
Consumententrends veranderen snel. Voortdurend wil men op ieder moment van de 
dag keuzes kunnen maken tussen alledaags en bijzonder eten en koken. Net zoals alle 
foodmarketeers speelt ook de Nederlandse paddenstoelensector hier op in met pure 
kwaliteitsproducten in vele varianten, combinaties en verpakkingen. Wij willen met 
u meedenken in kansen en uitdagingen voor de grote variatie aan verkoopformules 
van nu en in de toekomst. Daarnaast willen wij met onze producten en vakkennis  
bijdragen aan het ontzorgen van u als af nemer. 

     Teelt van wereldklasse        .  
De Nederlandse champignonsector staat wereldwijd hoog aangeschreven om de met 
veel typisch Hollandse kennis en kunde ontwikkelde cultivatiemethode. Bijna alle 130 
Nederlandse telers zijn hoofdzakelijk gevestigd in twee streken, de riviergebieden 
Bommelerwaard en Noord-Limburg.  Daar spannen zij zich al ruim een halve eeuw 
in om Europese consumenten te voorzien van een ruime keuze aan paddenstoelen. 
Nederland behoort tot de toplanden op het gebied van research & development, 
productontwikkeling en marketing van paddenstoelen. 

   Respect voor de omgeving
Denken, doen en handelen vanuit het People-Planet-Profit principe is ook van  
toepassing op de Nederlandse champignonsector. Paddenstoelen groeien op 
reststromen en komen dus voort uit een recycleproces. Veelal worden groene 
energiebronnen gebruikt en het energieverbruik wordt zoveel mogelijk terugge-
drongen. Onze duurzaamheidsprincipes zijn ook van toepassing op gewasbe-
scherming, materialen, natuur en landschap. Verantwoord en veilig omgaan met 
medewerkers in de sector is geregeld in een onderlinge  Fair Produce overeenkomst 
die uniek is in Europa. 

Kwaliteit gegarandeerd
Voedselveiligheid, transparantie en een puur kwaliteitsproduct zijn van groot belang. 
Strenge eisen tijdens productie, verwerking en distributie van paddenstoelen dragen 
daaraan bij. De kwaliteit van onze champignons is jaarrond van grote klasse en de 
aanvoer is constant. Alle champignonkwekers werken volgens Global-GAP of Quality 
Standard.  Zowel de teler, de dag van oogsten en het teeltproces worden gecontroleerd 
en zijn traceerbaar. Nederland heeft een Early Warning Response Systeem waarmee 
we tegemoet komen in transparantie binnen de productstromen.

24/7 efficiënte logistiek
Nederland staat niet alleen bekend om haar kennis en kunde op het gebied van 
land- en tuinbouw maar staat in heel de wereld ook bekend als een doorgewinterd 
transport- en logistiek land. Uiterst betrouwbare en efficiënte logistiek is misschien 
wel de belangrijkste succesfactor voor foodservice en retailbedrijven. De Nederlandse 
paddenstoelensector weet hoe belangrijk dat voor u als aanbieder van dagverse 
natuurproducten is.  Efficiënte logistieke dienstverlening  beschouwen wij daarom 
als een belangrijke toegevoegde waarde binnen ons leveringspakket in binnen- en 
buitenland.

ONZE PRINCIPES



Alle soorten champignons · portobello · oesterzwammen 
· shiitake · exoten · specialiteiten Champignons 

ONZE VARIATIES

Voor meer informatie: www.PaddenstoelenuitHolland.nl
LTO Nederland vakgroep paddenstoelen · Onderwijsboulevard 225, 

5223 DE ‘s-Hertogenbosch · telefoon: +31 73 217 3000


