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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de !'Éducation nationale,
de !'Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 20 avril 2021

Monsieur le Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Concerne : question parlementaire n° 3817 de Monsieur le Député Fred Keup

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée par
l'honorable Député Fred Keup.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération .

/

.

Claude Meisch
Ministre de !'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse

Antwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend op d'parlamentaresch Fro Nr. 3817 vum
honorabelen Har Deputéierte Fred Keup

Ad 1) an 2)
Am Aklang mam Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique PAN-BIO 2025 ass
virgesinn, den Undeel vu Lëtzebuerger Produiten an eise Schoulkantinnen bis 2025 progressiv
eropzesetzen.
Am Kader vum Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique ass et iwwregens
virgesinn, den Taux vu lokale Produkter bis 2025 op 50 % ze erhéijen, woubai 2/5 vum genannte
Prozentsaz vun de Produite bio-lokal salle sinn.
35 % vun den Produkter, déi an de Schoulkantinne verschafft ginn, kommen aus Lëtzebuerg, woubai
ee bedenke muss, datt vill Produite guer net oder net an der néideger Quantitéit, Diversitéit a
Reegelméissegkeet zu Lëtzebuerg fir d'Schoulkantinne vu Restopolis zur Verfügung stinn an se
dowéinst aus anere Lanner mussen zougefouert ginn.

Ad 3)
Restopolis bezitt ail d'Liewensmëttel, déi net a Quantitéit oder Diversitéit zu Lëtzebuerg ze kréie sinn,
bal ausschliisslech aus Lanner aus Europa. Dobai ass et fir Restopolis wichteg, datt den Transportwee
sou kuerz wéi méiglech ass, fir esou d'COi-Emissiounen niddereg ze halen.
Réistoffer, déi net zu Lëtzebuerg wuessen wéi ënnert anerem Kaffi, Banannen, Rais oder Kakaoa, kritt
Restopolis, wa méiglech, vu Produzenten aus dem nohaltegen Handel.

Ad 4)
D'Originne vun den eenzele Produkter, speziell Uebst a Geméis, ka vu Woch zu Woch anneren. Dëst
ass ënnert anerem och duerch d'Saisonalitéit an d'Disponibilitéit vu de Produkter ze erklaren.
Ad 5)

Restopolis gëtt Virgaben a Prozenter, wéi vill lokal Produkter benotzt salle ginn, a graift esou net an
de fraie Marché an, dëst am Respekt vum Gesetz iwwer d'Marchés publics.
Am Kader vum nohaltegen Engagement vu Resto polis ass virgesinn, datt, wa méiglech, lokal Produkter
benotzt musse ginn. Sinn déi net verfügbar, da gëtt d'Produkt mat dem kierzten Transportwee geholl.
Ad 6)

De Gaascht an engem Schoulrestaurant erkennt direkt unhand vun engem Piktogramm, ob hien e Plat
oder e Produkt ësst, deen aus Lëtzebuerg kënnt. Restopolis kommunizéiert reegelméisseg, wat tir eng
Produkter aus Lëtzebuerg kommen.

