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TERUGBLIK

Trending: #ngfdag
Mexicaanse			
paprikasalade 		

VAN SANDRA YSBRANDY



Verwarm de oven op 180 graden. Meng
olijfolie met paprikapoeder in een kom. Snijd
de tortilla’s in dunne repen of driehoekjes

Webinar over lunchgewoonten
NAGF
Kickoff van de Nationale
Groente- en Fruitdag. Karin
Bemelmans, coördinator NAGF,
presenteerde het consumentenonderzoek naar het lunchgedrag
van Nederlanders in coronatijd.

Filefruit
Partners: NFO en ANWB
Ter afsluiting van de Filefruitcampagne spraken wij op het
hoofdkantoor van de ANWB met
Arnoud Broekhuis, Manager ANWB
Verkeersinformatie, over het teruggelopen aantal files in coronatijd.

Tips van Sandra Ysbrandy
Partner: Dutch Food Week
Tv-kok Sandra Ysbrandy gaf in
verschillende video’s tips voor
het eten van groenten en fruit
op andere momenten en tips
om deze momenten slim in te
plannen.

Lunchen met Sandra Ysbrandy
Partner: Dutch Food Week
Tv-kok Sandra Ysbrandy maakte
een aantal heerlijk lunchgerechten
boordevol groenten en fruit. De
receptvideo’s zijn te vinden op het
NAGF YouTube-kanaal.

Groentefruitrijke lunch
Partners: Maasstad Zkhs en Vermaat
Er werd een ‘groentefruitrijke’
lunch geserveerd aan het
zorgpersoneel op coronaafdelingen in het Maasstad
Ziekenhuis Rotterdam.

Fruit & Veg Award
Partner: GroentenFruit Huis
TV-kok Hugo Kennis reikte de
Fruit & Veg Award uit aan aan
foodblogger Luukskitchen, die
zijn volgers inspireert met kleurrijke, ‘groentefruitrijke’ recepten.

en hussel door de paprikaolie. Bekleed een bakplaat
met bakpapier. Verdeel de tortillareepjes over de
bakplaat en bak in de oven in 8 - 10 minuten krokant.



Pel en halveer de rode ui en snijd in dunne
ringen. Snijd de paprika’s in dunne repen.
Snijd de cherrytomaatjes een keer door-

midden. Schil de avocado, verwijder de pit en snijd in
blokjes. Doe de mais in een vergiet en spoel onder de
koude kraan. Doe alle groenten in een kom.



Meng de ingrediënten voor de dressing.
Breng op smaak met peper. Voeg de dressing toe aan de groenten en hussel goed.

Garneer met de krokante tortillareepjes en fijngehakte koriander.

01

Recept op www.veggipedia.nl

NATIONALE GROENTE-EN FRUITDAG
De eerste editie van de Nationale Groente- en Fruitdag van woensdag 14 oktober 2020
heeft miljoenen Nederlanders geïnspireerd om met groenten en fruit aan de slag te gaan.
Samen met alle partners die zich voor deze dag hadden aangemeld en vele supporters
heeft het NAGF groenten en fruit in de spotlights gezet.

De Nationale Groente- en Fruitdag vond plaats tijdens
de Dutch Food Week en stond in het teken van ‘groente
fruitrijke lunch’. Het lunchmoment biedt bij uitstek
kansen om de groente- en fruitconsumptie te verhogen.
Uit recent consumentenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van het NAGF, bleek echter dat een derde van de
volwassen Nederlanders op geen enkele doordeweekse
dag groenten of fruit eet bij de lunch. Hier liggen dus
kansen: zeker nu we vanwege corona veelal thuiswerken
kunnen we meer tijd nemen voor de lunch.
Online inspiratie
Tijdens de actiedag werd Nederland online geïnspireerd
om met een ‘groentefruitrijke’ lunch aan de slag te gaan,
onder andere door tv-kok Sandra Ysbrandy. De partners,
waaronder vele groente- en fruitbedrijven, maar ook tal
van andere organisaties, hebben aandacht aan de dag
besteed op hun social media kanalen zoals het Rode Kruis,
Nature’s Pride, HAK, het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de ANWB.
Fruit & Veg Award
Aan het einde van de dag maakten tv-kok en acteur
Hugo Kennis en presentatrice Nadia Zerouali de winnaar
van de Fruit & Veg Award bekend. Deze award is bedoeld

voor de Nederlandse foodblogger die zijn of haar publiek
het allermeest weet te inspireren met gezonde – groenteen fruitrijke – gerechten. De prijswinnaar Luukskitchen
kwam zowel bij het publiek als bij de jury als winnaar uit
de bus.
Maar ook actie!
Verschillende partners kwamen lokaal in actie om daadwerkelijk meer groenten en fruit bij de lunch te verzorgen.
Maar liefst tien grote zorginstellingen vanuit het hele land
deden mee: het Maasstad Ziekenhuis, Tergooi Ziekenhuis,
BovenIJ Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Ziekenhuis
Gelderse Vallei, Radboud UMC, Adrz Ziekenhuis, Rivas,
Sint Maartenskliniek en Merem Medische Revalidatie. Zij
zorgden intern voor extra veel kleurrijke groenten en fruit
bij de lunch voor personeel of patiënten.
Volgend jaar weer
Het NAGF kijkt terug op een zeer geslaagde actiedag.
We laten zien dat samenwerking loont. Samen hebben
we miljoenen Nederlanders kunnen bereiken met onze
boodschap van meer groenten en fruit bij de lunch.

Wist je dat...
.. Een derde van de volwassen
Nederlanders geen groenten of fruit
eet bij de lunch?
.. Een derde van de Nederlanders
wel de intentie heeft om meer
groenten en fruit te eten tijdens de
lunch?
.. 75 partners mee hebben gedaan
met de Nationale Groente- en Fruitdag?

Op naar de volgende Nationale Groente- en Fruitdag,
donderdag 14 oktober 2021!
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IN DE MEDIA
De landelijke zichtbaarheid van de Nationale Groente- en Fruitdag was groot, met drie
keer aandacht in het Algemeen Dagblad en haar regionale partners over het belang van
meer groenten en fruit, radio interviews en een kort item in Tijd voor Max. Gedurende de
gehele dag was #ngfdag trending topic op Twitter.

Wist je dat...
.. De Nationale Groente- en Fruitdag
in totaal een bereik had van 		
20 miljoen views?
.. #ngfdag de hele dag trending topic
was op twitter?
.. De Fruit & Veg Award ruim 		
2,3 miljoen views had?
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De Nationale Groente- en Fruitdag was landelijk
goed zichtbaar. In totaal had de dag een bereik
van 20 miljoen views.
Offline en online
Zowel op online en offline kanalen was de dag zichtbaar;
o.a. in het Algemeen Dagblad, Metro en Tijd voor Max.
Daarnaast zijn drie radio interviews gegeven op zowel
landelijke als lokale radiozenders. Op social media heeft
de dag bijna 1 miljoen mensen bereikt.
Trending topic
Op 14 oktober 2020 was #ngfdag de hele dag trending
topic op Twitter. Ook de termen Nationale Groente en
Fruitdag waren trending tijdens deze dag.
Foodbloggers
Voor de Fruit & Veg Award werden de 20 genomineerde
foodbloggers aangemoedigd om hun volgers te activeren
om te stemmen. Dit hebben zij massaal gedaan op hun
social media kanalen. Op deze manier is er een 		
bereik gegenereerd voor deze award van ruim 		
2,3 miljoen. Uiteindelijk zijn er ruim 4.500 stemmen
uitgebracht op de stempagina op Veggipedia, waarvan
20% voor de winnaar Luukskitchen.

Samenvatting

#NGFDAG
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UITGELICHTE PARTNERACTIES
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Groentefruitrijke lunch
Rode Kruis Ziekenhuis
Het Rode Kruis Ziekenhuis
serveerde tijdens de NGF-dag
een lunch aan patiënten met
extra groenten en fruit.

Workshop
Studio de Kinderkooktuin
In het kidsfoodlab hebben
kinderen nieuwe foodconcepten
met groenten getest.

Groentefruitrijke lunch
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ziekenhuis Gelderse Vallei
serveerde een ‘groentefruitrijke’
lunch in het personeelsrestaurant.

Voedselbank
Oxin Growers
Fruitteeltbedrijf Houben-Meuwissen heeft vers fruit (appels, peren
en aardbeien) gedoneerd aan de
voedselbank in Barendrecht.

Soep op school
Groentjessoep
Op basisschool De Ontdekking
en op de Happy Kids School in
Utrecht hebben de leerlingen
gesmuld van een extra kop
courgette-tijm soep.

Gezonde schoollunch
Koppert Cress en Greenco
Op basisschool Het Kristal
werden 200 gezonde
schoollunches verzorgd.

Lunch in het Timmerdorp
Nieuwe Leefstijl en Kind en Voeding
Alle 300 kinderen die meededen
aan het Timmerdorp in
Groningen kregen een gezonde
‘groentefruitrijke’ lunch.

Elstar appels voor ziekenhuis
NFO en boerderij De Buytenhof
De fruitteler van boerderij De
Buytenhof uit Rhoon bracht
kisten vol met verse Elstar appels
naar het Maasstad Ziekenhuis in
Rotterdam.

PARTNERS
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Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
info@nagf.nl
www.nagf.nl

2021
TOT VOLGEND JAAR!

