Madrid, donderdag 17 september 2015

DE PREMIO DANIEL CARASSO 2015
WORDT TOEGEKEND AAN DR. TARA GARNETT
De Britse onderzoekster wordt onderscheiden voor haar inzet om via onderzoek en overleg de
impact van de voedingssystemen op het milieu te verkleinen
Voor deze 2e editie, bekroont de Premio Daniel Carasso	
   Dr. Tara Garnett, onderzoekster aan de
universiteit van Oxford, voor al haar werkzaamheden en met name voor haar onderzoek naar de aan de
voedingssystemen verbonden uitstoot van broeikasgassen, evenals naar de hefbomen en remmen voor
het aannemen van duurzame eetpatronen door de diverse bevolkingsgroepen.
Tara Garnett is tevens oprichtster en hoofd van het Food Climate	
   Research Network (Netwerk voor
Voedsel- en Klimaatonderzoek – FCRN), een interdisciplinair netwerk met talloze partners dat 1.500
leden in meer dan 70 verschillende landen telt. Het FCRN biedt de diverse betrokken partijen de nodige
voorwaarden voor constructief en positief overleg over voedingssystemen, om gedeelde oplossingen te
vinden voor hun impact op het milieu.
DUURZAME VOEDING, DE BELANGRIJKSTE HEFBOOM BINNEN DE STRIJD TEGEN DE
OPWARMING VAN DE AARDE
Van de productie tot de consumptie, via de verwerking en de distributie, richten onze voedingssystemen
aanzienlijke schade aan het milieu aan. Als we de processen voor productie, verwerking, bereiding,
transport, distributie en koeling meerekenen, vertegenwoordigen ze 20 tot 30% van de door de mens
veroorzaakte broeikasgassen. De veefokkerij en de dierlijke producten hebben een uiterst zware voetstap
daar ze verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van deze emissies, ofwel 15% van alle door de Mens
gegenereerde emissies.
De onderzoeken van Tara Garnett zijn hoofdzakelijk gewijd aan duurzame eetpatronen, dat wil zeggen
eetgewoonten die in staat zijn onze impact op het milieu te beperken en tevens de voedselveiligheid en
de voedingsbehoeften van de huidige en toekomstige generaties zullen garanderen.
Voor deze Britse onderzoekster, "mag voedsel niet als een verworven recht beschouwd worden. Door ons
voedsel zijn we verbonden met de Aarde en de mensen die er leven. Het voedsel vormt een essentieel
onderdeel van ons leven. Als we een betere toekomst voor onze kinderen en de flora en fauna op deze
planeet willen, moeten we ons absoluut verdiepen in de duurzaamheid van onze voedingssystemen. "
DE UITREIKING VAN DE PREMIO DANIEL CARASSO 2015
De Premio Daniel Carasso werd vandaag, donderdag 17 september, uitgereikt aan Dr. Tara Garnett door
Marina Nahmias, Voorzitster van de Stichting Daniel en Nina Carasso, in het Thyssen-Bornemisza
museum te Madrid.
Marina Nahmias vertelt: “met de oprichting van de Stichting Daniel en Nina Carasso, wilde onze familie
hoofdzakelijk een uiterst verontrustende maatschappelijke kwestie benadrukken: hoe kunnen we rond
2050, 9 miljard personen voeden zonder de natuurlijke bronnen en de rijkdom van de planeet te schaden
om een ieder een evenwichtige voeding te garanderen? De door Tara Garnett uitgevoerde onderzoeken
in de afgelopen tien jaar en haar inzet geven hoop op een passend antwoord op deze problematiek. Wij
kennen haar dan ook met veel plezier de Premio Daniel Carasso van dit jaar toe. Tara Garnett draagt op
perfecte wijze de waarden van deze prijs uit: nauwkeurigheid, uitmuntendheid en pragmatisme. "
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Sara Scherr, CEO van EcoAgricultur	
   Partners (Washington DC), die voorzitster was van de Premio
Daniel Carasso	
   2015 Jury, voegt toe "Tara Garnett voldoet zonder twijfel aan alle criteria voor de Premio
Daniel Carasso: de belangen van duurzame voeding bepalen via een multidisciplinaire aanpak,
hoogwaardige wetenschappelijke werken publiceren, de capaciteiten hebben om teamwerk aan te
sturen en originele en innovatie oplossingen stimuleren. Dit alles heeft ons ervan overtuigd dat Tara
Garnett een uitmuntende ambassadrice voor de Stichting Daniel en Nina Carasso zal zijn. Het
toekennen van de Premio Daniel Carasso prijs zet haar in de aandacht en vormt een erkenning die het
ten uitvoer brengen van haar projecten zal ondersteunen. "	
  
De aan de winnares overhandigde trofee is een speciaal voor de Premio Daniel Carasso gecreëerd beeld
van de hand van de bekende Spaanse beeldhouwer Jaume	
  Plensa.
DE PREMIO DANIEL CARASSO, EEN UNIEKE STEUN VOOR HET ONDERZOEK NAAR
DUURZAME VOEDING
De Premio Daniel Carasso is een internationale wetenschappelijke prijs die uitgereikt wordt door de
Stichting Daniel en Nina Carasso, om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
duurzame voeding te belonen en aan te moedigen, voor een positief lange termijn eﬀect voor de
gezondheid. Het onderscheidt het multidisciplinaire karakter van het onderzoek op het gebied van
duurzame voeding, de teamgeest en de samenwerking tussen vakspecialisten om oplossingen uit te
werken. De winnaar van de Premio Daniel Carasso wordt aangewezen door internationaal erkende
experts.
De prijs werd vernoemd naar Daniel Carasso, oprichter van Danone in Frankrijk en Dannon Inc. in de
Verenigde Staten. Om de droom van haar vader - "de planeet te voeden" - voort te zetten en als
eerbetoon aan zijn interesse voor de wetenschap, zijn vertrouwen in de mensheid en de toekomst, heeft
Marina Nahmias, de dochter van Daniel Carasso, in 2012 de Premio	
  Daniel Carasso prijs ingesteld.
Over de Stichting Daniel en Nina Carasso	
  	
  
Deze onder de bescherming van de Fondation de France in 2010 opgerichte familiestichting is een
eerbetoon aan Daniel Carasso, oprichter van Danone in Frankrijk en Dannon Inc. in de Verenigde
Staten, en zijn vrouw Nina. Hun dochter, Marina Nahmias, Voorzitster van de stichting, werd
geïnspireerd door de respectievelijke passies en interesses van haar ouders voor voeding en kunst en
door hun gedeelde waarden: nieuwsgierigheid, tolerantie, veeleisendheid en energie. De Stichting staat
volledig los van de groep Danone.
De stichting Daniel en Nina Carasso zet zich in binnen twee domeinen die bijdragen aan de ontplooiing
van personen en het creëren van harmonieuzere levensomstandigheden: duurzame voeding om te (over)
leven, sociaal bewuste kunst om de geest te verrijken. Het hoofdkantoor is gevestigd te Parijs (Frankrijk)
en het heeft een bijkantoor in Madrid (Spanje). De stichting Daniel en Nina Carasso steunt projecten in
deze twee landen en promoot tevens de internationale wetenschappelijke mobilisatie om het hoofd te
kunnen bieden aan de voedingskwesties van morgen. De stichting heeft de Premio Daniel Carasso
ingesteld en IPES-Food opgericht, een groep van internationale experts die zich buigen over duurzame
voedingssystemen. Olivier de Schutter (voormalig speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het
recht op voedsel) en Olivia Yambi (voedingsdeskundige en voormalig vertegenwoordigster van UNICEF
in Kenia) verzorgen het gedeelde voorzitterschap van deze groep.
Kijk voor meer informatie op www.fondationcarasso.org

Perscontact (ENGLISH SPOKEN)
Clémence Gaultier - clemence.gaultier@bm.com - +33 1 56 03 12 77
Dominique Kerforn - dominique.kerforn@bm.com - +33 1 56 03 12 75
De foto's en de interviews zijn beschikbaar op	
  
www.fondationcarasso.org
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