CULTURELE ACTIES

PLATFORM

DINERS
Themadiners rond een zeldzaam ras brengen
partijen samen die anders niet snel met elkaar
rond te tafel zitten. Boeren, culturele instituten,
overheden en consumenten spreken elkaar over
SMAAKSTAAT en committeren zich aan acties om
het project te steunen.
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Acties kan een consument zijn die zich inschrijft
voor een actie op het platform, een museumdirecteur die ervoor zorgt het Chaams hoen op het
menu van het museumrestaurant komt te staan,
een curator die de mogelijkheid van een fotoshoot
in het museum onderzoekt (Chaams hoen in de
eregalerij?), een boer die een nieuw educatief
programma op zijn boerderij gaat ontwikkelen, of
een ambtenaar die een voorstel opstelt voor een
green deal om zo de regeldruk voor kleine boeren
te verminderen.

Door de opkomst van de grootschalige veehouderij is de agrodiversiteit
enorm afgenomen. Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer
kleinschalige gespecialiseerde boeren die voor een nichemarkt kiezen,
bijvoorbeeld het houden van zeldzame rassen. Dé manier om zeldzame
rassen in stand te houden is door ze (weer) op te eten.
In de praktijk blijken producten van zeldzame rassen echter lastig
verkrijgbaar. SMAAKSTAAT wil hier verandering in brengen. Het
SMAAKSTAAT platform host acties waarbij consumenten vooruitbetalen.
Het platform biedt de consument eenvoudig toegang tot exclusieve
producten en de mogelijkheid om tegelijkertijd kleinschalige boeren
te steunen en zeldzame rassen in stand te houden. De boeren zijn
verzekerd van hun afzet tegen een vooraf bepaalde en eerlijke prijs. Door
de producten in één keer uit te leveren is het logistiek haalbaar om de
nicheproducten thuis te bezorgen.

situatie nu: iedere boer een eigen website, met of zonder webshop

26 weken

voorbeeld van een culturele actie in
een museum - het Chaams hoen in
de eregalerij van het Rijksmuseum

www.smaakstaat.nl

