EHEC-GROENTEBERG VEILIG NAAR COMPOSTEERDERS

Lessen van EHEC
Bij de uitbraak van EHEC dit voorjaar in Noord-Duitsland boden
Nederlandse composteerders uitkomst. Zij verwerkten grote partijen
onverkoopbare komkommers, tomaten en tauge. Al waren de groenten
niet besmet, vergisten en composteren bieden goede waarborgen.
De afval-les van EHEC: de sector heeft het proces geheel onder
controle.

De composteringsbedrijven verwerkten na de EHEC-Ultbraak In het voorJaar
honderden tonnen verdachte komkommers en tomaten (foto: Arie Kievit)
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