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De mosterd zal worden geproduceerd onder de volgende
voorwaarden en kwaliteitseisen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zonder toevoeging van kunstmatige geur-, kleur-, en
smaakstoffen.
Uit mosterdzaad en eventuele gedroogde vruchten en
kruiden die voor zover voorhanden afkomstig zijn van
Ameland. Voor het mosterdzaad geldt dat deze voor zover
voorhanden afkomstig dient te zijn van een producent
met een overeenkomst “Merkvoering Amelands Product”.
De productie voldoet aan de wettelijke normen, zoals
het werken volgens een HACCP-plan, de eisen van de
Keuringsdienst van Waren etc.
De producten voldoen aan de wettelijke (bacteriële en
chemische) eisen, en worden hier minimaal 1x per jaar
op gecontroleerd,
De ingrediënten van het product zijn bekend;
Er wordt bijgehouden welk product in welke hoeveelheid,
wanneer is geproduceerd en er wordt een uiterste
houdbaarheidsdatum op elk product vermeld.
De producten zijn goed en constant van smaak, kleur en
consistentie;
De producten zijn voldoende afgevuld, overeenkomstig de
hoeveelheid die op het etiket wordt vermeld.
De verpakking is goed afgesloten, schoon en heel;
Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is
toegankelijk voor bezoekers en men geeft blijk van
"goed gastheerschap"
Er wordt aan bezoekers/consumenten uitleg gegeven over
de produktiewijze en zij kunnen deze ook zoveel
mogelijk zelf aanschouwen.
Het bedrijf voert een deugdelijke administratie zodat
alle voorgaande bepalingen te controleren zijn. Er
wordt toegang verleend tot de administratieve gegevens
aan een door de Waddengroep aan te wijzen controleur
voor een jaarlijkse controle naar kwaliteit,
ecologische duurzaamheid en regio-oorsprong.
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Mosterdteelt

BEDRIJFSPLAN EN PRODUKTOMSCHRIJVING
1.

Milieubeheer.
a.
Mineralenbeheer;
Er wordt geen specifieke bemesting toegepast,
anders dan een onderhoudsbemesting met goed
verteerde stalmest of drijfmest voor het
ploegen. Stalmest ± 20 ton / Ha of
runderdrijfmest ± 30 m³ / Ha
Teveel mest is niet wenselijk i.v.m.
beworteling van de mosterd
Er wordt een mineralenbalans van het beteelde
perceel opgesteld.
Op het perceel wordt langs watergangen een rand
van minimaal 85 cm. niet bemest.
b.
Gewasbeschermingsmiddelen;
De teelt vindt plaats op schone grond; eens in
de 5-6 jaar mosterdteelt op grond dat de andere
jaren gebruikt wordt als grasland of een ander
gewas.
Er wordt geen chemische grondontsmetting toegepast.
Er wordt een ras gebruikt dat bewezen heeft
geschikt te zijn voor consumptie en weinig
gevoelig is voor ziekte.
Het schonen van sloten, slootoevers, taluds en
perceelsranden moet door maaien gebeuren.
Alleen probleemonkruiden (akkerdistel, kweek)
mogen pleksgewijs worden bestreden met een
biologisch afbreekbaar middel.
Tot 85 centimeter langs watergangen wordt niet
gespoten.

2.

Natuurbeheer.
*
Weidevogelbeheer;
De weidevogelstand wordt geïnventariseerd en de
nesten worden beschermd.

*

-

3.
Landschapsonderhoud.
Oude dijkjes in het land worden onderhouden.

4.

Kwaliteit mosterd.
*
Mosterd wordt verbouwd op zandgrond.
*
Mosterdzaad wat geoogst moet gereinigd zijn,
zodat zaadhoesjes, zand en onkruidzaad zijn
verwijderd.
*
Zaad moet worden gedroogd tot een
vochtpercentage van 15 %
*
Alleen mosterd van een goede sortering en kwaliteit mogen worden verkocht als Amelander
mosterd.

5.

Uitstraling.
a.
Erf;
Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is
toegankelijk voor bezoekers en men geeft blijk
van "goed gastheerschap".
b.
Produktiewijze;
Er wordt aan bezoekers/consumenten uitleg gegeven
over de produktiewijze en zij kunnen ook zoveel
mogelijk zelf aanschouwen.

6.

Administratie.
a.
Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
b.
Het bedrijf voert een deugdelijke administratie
zodat alle voorgaande bepalingen te controleren zijn

7.

Amelander mosterd.
a.
Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewijze en produkteisen dient voldaan te worden.
b.
De volgende specifieke mosterdrassen kunnen als Amelandse mosterd verkocht worden:
-Gele mosterd ( Tradin Amsterdam )
-Bruine mosterd ( Doens Food IJzendijke)
-Oriëntaalse mosterd ( Canadese Mosterd Tradin BV
Amsterdam )
c.
Er zal gezocht worden naar een mosterdras met specifieke Amelander kwaliteiten.

