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Reportage

Zet je vraag of je aanbod met foto nú gratis
in de rubriek ‘Vraag & Aanbod’ op
www.wegwijzerfood.nl.
ONLINE VEILING EN SPECIALE AANBIEDINGEN
Nog nooit de rubriek op wegwijzerfood bezocht?
Dat kan. Toch wordt het dan misschien tijd om
eens een kijkje te nemen! Het kan je zeker geld
besparen. Bijvoorbeeld via de online veiling van

KIPPENBOERINNEN UIT HEEL NEDERLAND:

niet bekend. Een ei is supergezond, goedkoop

SAMEN STERK VOOR HET

dat de politiek zich met dezelfde liefde, trots en

NEDERLANDSE EI

en lekker en de Nederlandse eiersector behoort
tot de top van de wereld. De mmmEggies willen
passie inzet voor de Nederlandse eiersector.
Te veel bedrijven verwerken eieren uit verre
landen. Eieren van kippen die, in tegenstelling
tot hun soortgenoten hier, onder armzalige
omstandigheden worden gehouden.

Industrial Auctions, die in deze rubriek een vaste
plek heeft. Wat dacht je van een volledig gereviseerde Berkel snijmachine ? Of misschien ben je

Onlangs werden de Tweede Kamer en het Binnenhof verrast met roze

ZIJ AAN ZIJ
Consumenten hebben recht op eerlijke en

wel op zoek naar een koelcel. Sla je slag!

eieren. Op uitnodiging van Staatssecretaris Sharon Dijksma kwamen

betrouwbare informatie. Burgers zijn onwetend

Daarnaast brengt van Uhm BV elke maand

de mmmEggies naar Den Haag. De mmmEggies zijn kippenboerinnen

over het reilen en zeilen in de agrarische
sector. Onwetenden geloven algauw dat de
dierenwelzijnsorganisaties de waarheid in pacht

een speciaal aanbod voor de bezoekers van de
site. Van slagerij, supermarkt en traiteur tot
en met slachthuis, vlees- en visverwerkende

uit heel Nederland die het Nederlandse ei promoten.

fabriek en industriële maaltijdproducent; Van
Uhm BV heeft voor elk budget een passende

Elk met een eigen legpluimveebedrijf en
enorm enthousiast om hun passie voor het

eieren, en togen naar Den Haag. Zij spraken
ruim 40 minuten met Staatssecretaris Sharon

voedselindustrie hun trots op het Nederlandse
ei delen met de consument. MmmEggies

oplossing. Ze hebben een ruim machineaanbod,

Nederlandse ei te delen. Leuke weetjes, feiten

Dijksma, die de dames complimenteerde met

woordvoersters Maartje Gussinklo: “We zijn geen

zowel nieuw als gereviseerd.

en lekkere recepten met eieren zijn te vinden op
facebook.com/mmmeggies

dit unieke initiatief. De mmmEggies spraken ook
met Marieke Hoste, lobbyist LTO en Jaco Geurts,

belangenbehartigers, maar gaan met girlpower
voor een goed, gezond en duurzaam product; het

Tweede Kamerlid CDA. Natuurlijk kreeg iedereen

Nederlandse ei. Zij aan zij, samen sterk voor het

heerlijke gekookte roze eieren en werden die op
allerlei leuke plekken verstopt.

Nederlandse ei.”

GRATIS

WEGWIJZERFOOD

GRATIS VOOR
VERSSPECIALISTEN

hebben. De mmmEggies willen samen met de
politiek, belangenbehartigers, supermarkten en

Heb jij een machine die in een hoekje staat te
verstoffen? Zet hem nu op www.wegwijzerfood.nl,

IN GESPREK
Op Twitter kwam @mmmeggies in gesprek

een collega is er misschien juist naar op zoek.

met Staatssecretaris Sharon Dijksma, waarop

Stuur een mail met je bericht en een foto naar
saskia@wegwijzerfood.nl en we zetten je vraag

een uitnodiging voor een gesprek volgde. De
enthousiaste mmmEggies regelden roze blouses

EERLIJKE VERHALEN
De mmmEggies staan voor eerlijke verhalen: elke

of aanbod op de site. Het bericht blijft staan

met logo en mandjes met fuchsia geverfde

dag een ei mag; bij veel consumenten is dat nog

www.mmmeggies.nl
www.blijmeteenei.nl

totdat we van jou de melding krijgen dat je vraag
is beantwoord of je spullen zijn verkocht. De
ervaring leert dat adverteerders in deze rubriek
altijd snel een reactie krijgen.

MMMEGGIES

Ben je al tijden op zoek naar een hakblok of naar een Berkel
snijmachine? Heb je zelf prima apparatuur staan waar je niets
meer mee doet? Kom dan naar www.wegwijzerfood.nl. Zoek en
vind elkaar in de rubriek ‘Vraag & Aanbod’: dé marktplaats voor
versspecialisten.
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