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Verhalen van voeding

Wortelen
Ik ben een wortel. Ik ben gezaaid op Belgische GROND en heb niets nodig van
BRAZILIË. Om te groeien had ik vooral WATER nodig en de voedingstoffen van
de AARDE. De boer gebruikte ook PESTICIDEN om beestjes van me weg te
houden en KUNSTMEST om me extra groot te laten worden. Die pesticiden en
kunstmest VERVUILEN onze GROND en het WATER. Toen ik volgroeid was, heeft
de boer me geoogst en naar de supermarkt gebracht. Hierbij heb ik door het
transport LUCHT VERVUILD.

Aardappelen
Ik ben een Belgische aardappel. Mijn leventje begon toen de boer me plantte
op het VELD. Het Belgische veld wel te verstaan, van BRAZILIË heb ik, als
Belgische aardappel, nog nooit iets gezien! Ik dronk heel veel WATER om groot
te worden en de boer gaf me KUNSTMEST zodat ik groter dan normaal zou
worden. Hij gaf me ook PESTICIDEN om alle beestjes van me weg te houden.
Die pesticiden en kunstmest VERVUILEN onze GROND en het WATER. Toen ik
groot genoeg was, heeft de boer me geoogst en naar de winkel gebracht om te
verkopen. Hierdoor heb ik LUCHT vervuild om van het veld naar de winkel te
gaan met de vrachtwagen.

Kip
Ik ben een kip en ben opgegroeid in België. Ik scharrelde en legde mijn eitjes
op Belgische GROND. De boer zorgde steeds voor WATER om te drinken en
ETEN. Ik eet vooral maïs en soja. Die maïs wordt geteeld op Belgische GROND,
maar soja groeit hier niet en moet uit BRAZILIË komen. Dat transport naar
België vervuilt natuurlijk de LUCHT. Ook de maïs en de soja hadden net als ik
veel WATER nodig om groot te worden. De boeren van maïs en soja gebruiken
PESTICIDEN om de beestjes weg te houden en KUNSTMEST om me extra groot
te laten worden. Maar de pesticiden en kunstmest VERVUILEN de AARDE en
het WATER. Toen ik groot genoeg was, bracht de boer me met de vrachtwagen
naar het slachthuis. Van dat slachthuis ging ik naar de winkel en van daar
kwam ik op je bord terecht. Door al dat transport, heb ik de LUCHT VERVUILD.
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Biefstuk
Ik ben een koe en ben opgegroeid in België. Ik graasde op een Belgische WEI
en dronk liters en liters WATER. De boer zorgde voor extra ETEN, zodat ik snel
groot en dik zou worden. Hij gaf me maïs en soja. Maïs groeit op Belgische
GROND, maar soja groeit vooral op Braziliaanse GROND. Dat betekent
natuurlijk dat de soja naar België moest worden getransporteerd. Dat
transport VERVUILT de LUCHT. Zowel de maïs als de soja hadden net als ik
veel WATER nodig om te groeien. De boeren gebruikten KUNSTMEST en
PESTICIDEN om de maïs en de soja tegen beestjes te beschermen en de
planten extra groot te laten worden. De kunstmest en pesticiden VERVUILEN
de GROND en het WATER. Toen ik groot genoeg was, bracht de boer me met
de vrachtwagen naar het slachthuis. Van dat slachthuis ging ik naar de winkel
en van daar kwam ik op je bord terecht. Door al dat transport, heb ik de LUCHT
VERVUILD.

Rijst
Ik groei in CHINA op het VELD. Ik heb heel veel WATER nodig. De boer gebruikt
PESTICIDEN en KUNSTMEST. Deze houden de beestjes op afstand en zorgen
ervoor dat ik groter dan normaal word. De pesticiden en de kunstmest
VERVUILEN de GROND en het WATER in China. Als ik geoogst ben, kan ik naar
België komen. Doordat ik van zover kom, VERVUIL ik wel de LUCHT. En als ik
tot hier ben, beland ik op jullie bord! Als je mij komt kopen met de auto,
VERVUIL ik nog eens extra de LUCHT.
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Zomertomaten
Ik ben een Belgische tomaat en groei hier alleen maar in de zomer op
Belgische GROND. In de winter vind ik België te koud en dan kan ik niet goed
groeien. Ik ben nooit op reis gegaan dus ik heb nooit iets van het BRAZILIË
gezien. Om te groeien heb ik WATER nodig. De boer gebruikt PESTICIDEN en
KUNSTMEST om de beestjes van me weg te houden en me extra groot te laten
worden. Maar die pesticiden en de kunstmest VERVUILEN de GROND en het
WATER! Om van de boer naar de winkel te gaan, vervuil ik de LUCHT door mijn
transport. Als je mij komt kopen met de auto, VERVUIL ik nog eens extra de
LUCHT.

Wintertomaten
Ik ben een Spaanse tomaat en groei dus op SPAANSE GROND. Om te groeien,
heb ik WATER nodig. De boer gebruikt PESTICIDEN en KUNSTMEST om de
beestjes van me weg te houden en me extra groot te laten worden. Maar die
pesticiden en de kunstmest VERVUILEN de GROND en het WATER! Om van de
boer naar de winkel te gaan, vervuil ik de LUCHT door mijn transport. Als je mij
komt kopen met de auto, VERVUIL ik nog eens extra de LUCHT.

