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PietPraat
Orkanen, overstromingen... Het was de 
laatste tijd weer aan de orde van de dag. 
Ook in Nederland viel na een droog 
voorjaar in deze nazomer weer een 
hoop regen. De bezoekers van de Potato 
Europe kunnen erover mee praten.

Daar heeft de champignonhandel minder 
last van. In deze Primeur volop aandacht 
over actualiteiten als Fair Produce, local-
for-local en de rol die deze sector ziet als 
vleesvervanger of zelfs voor de cosmetica.

Het uitgebreide visie-interview is met 
de nieuwe directie van Nature's Pride, 
bestaande uit Fred van Heijningen en 
Adrielle Dankier. Ze zien nog volop 
groeipotentie voor hun producten, maar 
wijzen eveneens op de invloed van het 
klimaat op de aanvoer.

Ook veel aandacht voor het nieuwe 
uienseizoen, waar de exporteurs door 
de regen - daar heb je hem weer - het 
seizoen weer wat zonniger tegemoet 
zien.

De Primeur kun je gelukkig onder elke 
weersomstandigheid lezen. Geniet ervan 
en laat gerust eens horen wat je bevalt en 
wat je mist. 
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