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Inleiding

“Het verlies van 1,3 miljard ton menselijk voedsel per jaar 

veroorzaakt niet alleen enorme economische verliezen, maar 

ren t ook si ni cante schade toe aan de nat rlijke h lp-

ronnen die de mens nodi  hee  im 1 de van onze land-

o rond ordt e r ikt voor e assen die iteindelijk e -

e ooid orden  aldus de 

 

Wereldwijd aat 

3de van et voed

sel verloren  at 

is veel  i an s  

veel  n dat terwijl ijna n iljard ensen ronis  on er 

lijden  Voedselverlies vindt laats in de ele rodu eketen  

ok wij  de onsu enten  vers illen ee  n de loo  der jaren 

is et et aandeel van voedsel in et totale ezins ud et klei

ner eworden  aar de vers illin  des te roter  at is sle t 

voor onze orte onnee  aar vooral sle t voor et ilieu

to  et voedselverlies … en e in ij uzelf  tart nu et sli  

lannen  aanko en  telen  koken en ewaren   Vla o el t u 

daar raa  ij  Wie voedselverlies e erkt  el t et ilieu 

een andje … en el t ons ij et sluiten van de iolo is e 

krin loo  



WEINIG ROOSKLEURIG?
ver veer  jaar ziet de ereld er aarschijnlijk heel anders it  r ordt ver acht dat te en  de ehoe e aan vlees 

en melk meer dan verd elt ten opzichte van  en ver acht dat te en  on eveer   van de mensheid lee  in 
e ieden met atertekort  e  voorspelt dat er te en  on eveer  miljard mensen rondlopen  aarschijnlijk neemt 

de elvaart te en dan ook toe, at etekent dat er niet alleen meer monden te voeden zijn, maar dat deze ook evarieer-
der illen eten en aarschijnlijk meer vlees  r zal een verd elin  van a rarische rondsto en  voor voedsel nodi  zijn  
ndien enkele van de voorspellin en in ver and met klimaatveranderin  itkomen, zoals rote droo te in het ene e ied 

en overstromin en in het andere, k nnen e een enorm voedseltekort ver achten

ron  oedselverspillin  literat rst die, , 11

1   lles han t a  van de vraa  o  men in de verliespercenta es al dan niet reke-
nin  ho dt met de hoeveelheden die op een o  andere manier erec cleerd 

orden zoals th is composteren, h isdieren ho den kippen, eenden enz  die 
etensresten opeten o  selec eve ophalin  van or anisch a val
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Voedselverlies: 
wat is het?

Voedselverlies etekent zowel voedsel we ooien als voedsel 

vers illen  We s reken van voedselverlies als voedsel dat voor 

de ens este d was  niet door de ens wordt o e eten  

ok o osteren  aan de dieren voederen of ee even et 

de o alin  van voor de ens edoeld voedsel  is een vor  

van verlies  Voedsel vers illen is verlies dat u ad kunnen ver

ijden  r is al eel wat eleidsondersteunend onderzoek naar 

voedselverlies verri t  en a ankelijk van de asis ijfers en 

de anier van erekenen  lijkt dat de e iddelde Vla in  

jaarlijks 25 tot  k  voedsel al dan niet no  in oede staat  

we ooit v  ij restafval  in o ostvat  ij de o alin  

ij de ki en …  ron  oels  2  lle Vla in en sa en a

ken een jaarlijkse afval er  van 5  tot 235  ton voed

selafval zowel voedselverlies als niet eet are resten  

Voedselverlies aat niet over et we ooien van afvalsto en 

zoals eiers alen en kiwis illen  aar over et verlies van kwa

liteitsvol e rodu eerd voedsel dat este d is voor de ens

nkele voor eelden

  eras te wortelen die staan te 

verko eren in de koelkast  en 

na enkele da en dan to  aar 

we e ooid worden  d t is wel 

voedselverlies

  woerdjes die van et s ek 

worden af esneden o dat u ze 

niet ekauwd krij t  d t is geen 

voedselverlies

  e eenderen van de ki  die  af

ekloven  ij et afval elanden  

d t is geen  voedselverlies

  ekkere ananen die niet 

verko t raken o dat ze te  

re t zijn  en dan aar wor

den we e ooid  d t is wel 

voedselverlies





Voedselverlies treedt o  innen alle s akels van de voedselketen  

  de rodu enten van voedsel v  de land ouw  

2   de voedin sindustrie v  verwerkin  van e rodu eerde 

roenten  

3   de distri u e v  de su er arkt

  de diensten voor  voedin s onsu e v  ore a  ate

rin  en traiteur winkels  

5   de eindver ruiker

n eveer 5   van wat we e ooid wordt  zijn aan e roken 

rodu ten  25  zijn niet aan e roken rodu ten en  25  

estaat uit ekookte resten ron  www voedin s entru nl

l e een vers illen we vooral in vol orde van elan rijk eid  

zuivel  rood  voor ewerkte voedin  izza  inees  roen

ten  vers  fruit  aarda elen  vlees  en vleeswaren  koek en 

e ak  oli n en ve en en vis ron  V  2  ok asta  en 

rijstovers o en worden vaak we e ooid  ruit en roenten 

ne en   van et ewi t aan we e ooid voedsel in  alf 

e onsu eerde rodu ten en voedselresten worden edo i

neerd door ereide aal jden  rood  fruit en roenten

n wat vol t  aan we vooral in o  et voedselverlies ij de 

eindver ruiker  We esteden daar ij e tra aanda t aan oor

zaken n o lossin en voor dit ro lee
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Voedselverlies: 
hoe evolueerde het?

WIJ ETEN ANDERS

Bel en esteedden in de es iedenis no  nooit zo n e

erkt aandeel van un inko en aan voedin  2  in 2 5 

t o v    aan et e in van de vori e eeuw  aast deze 

ud ettaire evolutie  is vooral de sa enstellin  van onze 

voedin  sterk ewijzi d ron  www o servatoire onso

ation e  

  et ver ruik van vlees is et   este en  et ver ruik van 

rundvlees leef sta iel t o v  5  jaar eleden  et aandeel var

kensvlees verdu elde  we eten vijf keer eer evo elte

  et ver ruik van elk is et de el  af eno en

  de onsu e van kazen is verviervoudi d

  et ver ruik van fruit stee  et 2   

  et ver ruik van roenten stee  et 35  

  et ver ruik van aarda elen is et de el  af eno en  

  et ver ruik van ranen daalde et 3 

ndere elan rijke evolu es  een toena e van de onsu

e van ereide aal jden  e o s e ere ten  sna ks of 

aal jden uitens uis  n de onsu e van frisverse  

zuivel rodu ten v  de onsu e van o urt is in 5  jaar 

vervij ienvoudi d

1955=100%

±1955

±2005

Evolutie samenstelling voeding 1955-2005



WIJ VERSPILLEN ALLEMAAL VOEDSEL

et re entste ra ort van de Vereni de a es nited a ons 

nviron ent ro ra  2 2  stelt dat de voedsel rijzen we

reldwijd als evol  van verdere a teruit an  van et ilieu 

door uit u n  van iddelen zoals lu t  water en rond  de 

vernie in  van e os ste en en et uitsterven van wild  vele 

entallen ro enten zullen s j en  it etekent dat de e tree  

ar en 8  iljoen ensen o  e a t te zijn  in de wereld zo

wat eel un inko en aan voedsel zullen oeten uit even  

e totale voedselafval er  in uro a en oord erika is 

in ieder eval root enoe  o  de ijna  iljard on eri

en o  deze wereld drie aal er da  een aal jd te even  

ron  www vilt e  8 2

ls al e ene trend kunnen we stellen dat ontwikkelin slan

den vooral voedselverlies lijden jdens de rodu efase  ter

wijl in de rijke landen voedselverlies ij de onsu ent o er is

edereen is te en voedselvers illin  aar eestal voelt nie

and zi  s uldi  e le en de s uld ij de anderen  

rootkeukens  s ool  of edrijfsrestaurants  waren uizen … 

ntere t zo lijkt uit een studie onder Brusselaars  door de 

B uit 2 5  Voedselvers illin  wordt door onsu enten en 



ezinnen als een onver ijdelijk evol  es ouwd van onze 

anier van leven  nkele veronderstellin en

  Voedselvers illin  uitens uis v  s olen  restaurants  en 

in de andere s akels van de voedselketen zijn veel roter 

dan ij ij t uis

2   Verliezen e euren vooral in de laatste fasen van de voedsel

keten

3   uderen ooien inder we

et antwoord vindt u onderaan de ladzijde

1  ee, het teendeel is aar zie 
  ee, voedselverliezen treden op in de hele keten

3  at klopt, inderdaad ron inisterie van conomische aken, ando en 
nnovae, 1

n het eleid maakt men e r ik van de ascade van aarde eho d  e laamse 
overheid o a   e r ikt de cascade als re eren e en prioriteitenkader  n 
a nemende aarde k nnen de onderstaande stappen over o en orden  

ron  , 11
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Voedselverlies: 
waarom is het 
een probleem?

ECONOMISCHE IMPACT VAN VOEDSELVERLIES

n 2 9 esteedt een e iddeld Bel is  ezin 5 3  van zijn 

uit aven aan voedin  ofwel  5 3  euro er jaar  ron  et 

ezins ud et en de ezinsuit aven  V  2   tot   

o e 2 2  583 euro  daarvan a ankelijk van de ron  wordt 

vers ild  t uis ij de onsu ent  it verlies ee  sowieso een 

i a t o  et ud et van de onsu ent

aar oveno  kost ook de al dan niet sele eve  inza elin  

en verwerkin  van voedselafval aan onsu ent en over eid 

andenvol eld  owel voedsel verliezen als verloren voedsel 

verwerken ee  dus een e ono is e i a t

ECOLOGISCHE IMPACT VAN VOEDSELVERLIES

Voedsel vers illen doet de rodu e van voedsel s j en en 

ver oo t ook onnodi  de e olo is e onse uen es van die 

voedsel rodu e  

•  BIODIVERSITEITSVERLIES: o  werelds aal lij  de vraa  

naar zuivel rodu ten en vlees toene en  en et daarvoor 

noodzakelijke land ouwo ervlak eveneens  uivel en vlees 

zijn na elijk rodu ten die veel rui te vereisen voor de ro

du e van veevoer  ls een s j ende vraa  naar land ouw

rond leidt tot et ont innen van natuur e ieden  dan ko t 

de iodiversiteit in et edran  

•  KLIMAATVERANDERING EN CO2 UITSTOOT: naast s a

de aan de iodiversiteit worden er ook roeikas assen uit e

stoten jdens de voedsel rodu e  Koolstofdio ide 2  en 

et aan  zijn twee elan rijke roeikas assen  er jaar 

wordt er in ederland  er ersoon een oeveel eid roei

kas as uit estoten die ver elijk aar is et 55  k  auto

rijden ron  www voedsel ankzuidoost ronin en nl  3   

daarvan is teru  te rekenen tot de voedsel rodu e  e 2

i a t van elk  en vlees rodu e lijkt vier keer roter dan 

die van fruit  en roenten rodu e ron  www ade e fr  



inder vlees eten is dus oed voor 

et ilieu  iteraard s elen er

ko st v  lokaal e rodu eerd of 

in evoerd uit verre landen et de 

daar ij e orende 2 uitstoot van 

et trans ort  en de o standi e

den waarin de dieren of lanten e

kweekt zijn ook een elan rijke rol

•  VERZURING EN VERMESTING: andere vor en van i

lieu elas n  door voedsel rodu e zijn verzurin  en ver

es n  it de est van dieren ko en sto en vrij zoals 

a oniak  fosfaat en nitraat  n Vlaanderen is dit in e

aalde re io s een ro lee  o dat er door de vlees ro

du e veel eer est e rodu eerd wordt dan nodi  is o  

et land te e esten  an kunnen deze sto en s adelijk 

zijn voor ilieu en drinkwatervoorzienin

•  AFVALPRODUCTIE: de totale oeveel eid restafval die 

wordt aan e oden via de uis aan uis o alin  evat 

98  or anis  keukenafval  zowel o osteer aar als 

niet o osteer aar ron  V  2  
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•  WATERVERBRUIK EN WATERTEKORT: de land ouwse

tor is een elan rijke waterver ruiker  n e ieden waar 

water s aars is  leidt dit tot on urren e tussen e ono i

s e se toren en uis oudelijk e ruik  e rodu e van 

een kilo vlees vraa t ver oudin s ewijs 5    keer eer 

water dan et rodu eren van een kilo roenten  

•  BESTRIJDINGSMIDDELEN: roenten en fruit worden o  

et veld et io iden es er d te en on edierte en on

kruid  it aat et verlies van rodu e te en  aar estrij

din s iddelen kunnen ook s adelijk zijn voor et ode  

en waterleven

•  SCHAARSTE EN UITPUTTING VAN GRONDSTOFFEN: 

r is sowieso aar een e erkte oeveel eid aardo er

vlakte es ikt o  er voedsel o  te rodu eren  ls we die 

elijk verdelen over alle aard ewoners 

ee  iedere aard ewoner vandaa  

re t o  2  a er jaar  dat is on e

veer evenveel als drie voet alvelden 

 e olo is e voetafdruk  ie o er

vlakte wordt uiteraard kleiner naar a

te de wereld evolkin  toenee t  aar 

vandaa  ver ruikt de ens e iddeld 

al 2  a er jaar



SOCIALE IMPACT VAN VOEDSELVERLIES

n eel wat landen vooral in v  uidoost zie en ost frika  

aar ook elders  wordt voedsel e rodu eerd waarvoor in et 

rijke westen een roeiende  arkt estaat  We denken ier

ij aan tro is  fruit  ko e  t ee  a ao …  it re ent onder

zoek lijkt dat no  steeds vele onderdduizenden ensen als 

slaven  worden tewerk esteld ij de rodu e van deze lu e

voedin swaren  Wie een slaaf is  krij t vaak niet et loon dat 

ij verdient  

Het is duidelijk dat het laten verloren gaan van voedsel een 

signi ante invloed hee  of kan hebben  op milieu, e onomie 

en maats happij

n deze ill stra e ver elijkt het  ,  de impact van het e ooien 
van 1 sneetje  rood en 1 restje  ie st k met de impact van  enkele andere 
da da elijkse ac viteiten ron  ezins ond, 1

2 km

2 x

1 x1 x

32 u 60W

1 x

0,15 km

0,13 x

2,14 u 60W

4,6 km

4 x

70 u 60W

0,4 km

0,49 x

7 u



Voedsel: 
wie verspilt het?

Binnen de ate orie n van jon e werkende ensen  al dan 

niet et s ool aande kinderen ron  www oivo rio or  

en ij de een ersoons uis oudens ron  V  2  worden 

rotere oeveel eden voedsel vers ild  udere ensen en e

ensioneerden ooien o vallend inder voedsel we

en interessante studie van V  uit 2 9 deelt de voedsel

onsu enten o  in een viertal t es

  ‘Volgers’ 35  deze roe  wijzi t zijn aar edra  niet tot 

anderen dat ook doen  Veelal weten vol ers  o  voor and 

niet wie aanwezi  zal zijn ij et oofd aal  vol ers  e en 

rui e voedselreserves in uis voor et eval dat  en wan

neer vol ers  koken  aken ze dikwijls teveel klaar

  ‘Geëngageerden’ 22  deze roe  is zi  sterk ewust van 

et elan  van de ilieu ro le a ek  e  e n a eerden  

eloven in da elijkse a e  doen a ef aan reven e en ver

werken ere eld voedselresten tot een nieuwe aal jd

  ‘Non- onformisten’   deze roe  is zi  ewust van i

lieu ro le en  aar non onfor isten  le en daarvoor de 

verantwoordelijk eid ij anderen dan oeven ze zelf niets te 

doen  e zijn zi  zeer ewust van voedselveili eid en zul

len alleen al daaro  vlu er voedsel we ooien  

  ‘Koppigen’ 9  deze roe  vindt ilieu ro le en niet zo 

elan rijk en is nauwelijks ereid o  et edra  aan te as

sen  e ro eren nauwelijks voedselvers illin  te voorko en

35 %

17 %19 %

22 %

Vier types 
onsumenten
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Voedselverlies: 
wat zijn de oorzaken?

et is niet al jd duidelijk waaro  ensen voedsel we ooi

en  e redenen lijken in elan rijke ate a ankelijk van de 

in esteld eid van de onsu ent en de rodu tei ens a en 

van de voedin swaar  Vooral de i ne en dan eer e aald 

de an st ziek te worden  s eelt een elan rijke rol  en is veel 

elan rijker dan de rijs van et rodu t  Vooral rood en in 

et seizoen  roenten en fruit worden we e ooid  vlees veel 

inder

r zijn eel wat o lossin en te edenken voor et ro lee  

van voedselverlies  n diverse studies werden allerlei rea

tieve en inder reatieve o lossin en aan edra en  zoals

  onsoren van voedsel rodu enten die resten nutti  e

steden

  n su er arkten naast et vak verse rodu ten  een vak 

ijna verse rodu ten  voorzien

  eer overs otten naar de voedsel ank ren en

  eer fo ussen o  verse  streekei en  seizoens e onden 

rodu ten 

Maar   het zijn niet enkel de anderen of de bedrijven en 

produ enten  die het voedselverlies moeten indijken  Wat u 

er zelf aan kunt doen, leest u in de volgende hoofdstukken

REDENEN DIE OPGEGEVEN WORDEN BIJ DE VRAAG
‘WAAROM GOOIT U VOEDSEL WEG?’ ZIJN O A :

• k vertrouw et oedje  niet eer  
• k ko t teveel voedsel in
• k ereidde teveel eten en wil et niet ewaren
• et eten is niet lekker
• en deel van et voedsel is niet eet aar of in  verloren ij de ereidin
• r is een evolu e in de levenss jl van et ezin jd e rek  kids
• k e  een sle te ins a n  van de da elijkse  onsu e van de ezinsleden
• k wil iets  anders  nieuw
• k e  de koelkas n oud sle t e eerd
• k e  an st o  te weini  te e en
• k ou et raa  e akkelijk

ron  o a  ,  , 11  oivo-crioc or
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Wat kunnen we zelf 
doen om het voedsel-
verlies in te perken?

TELEN VAN DE GROENTEN

roenten zelf kweken is in   zo weini  o elijk zelf e

teelde roenten kwijt te eraken edurende de teelt zijn vier 

vuistre els van elan

•  TEEL WAT U LUST: verwee  of u en uw ezin niet alledaa

se roenten zullen eten vooraleer u die kweekt v  oste

lein  s orseneer  ru ola  koolra i…

•  TEEL GESPREID   Veel roenten die u ewoonlijk in n keer 

zaait v  sla  oon…  oet u ook alle aal elijk jdi  oo

sten  evol  u a oet een ele week dezelfde roenten 

eten  oe een o in  o  inzaaien en ver lanten te s reiden  

oeveel jd u tussen twee zaai eurten van nzelfde soort 

laat  is a ankelijk van de roentesoort  van de weerso stan

di eden en van ersoonlijke ervarin

•  TEEL GROENTEN DIE VOLDOENDE LANG HOUDBAAR ZIJN  

etzij o  et veld  etzij in de koelkast zie verder

•  TEEL NIET VLUG VLUG, MAAR PLAN aak ieder jaar een 

lannin  et welke roenten u aat telen  Wilt u zelf roen

ten telen  dan raden Vla o s krin loo kra ten et tuiner

varin  u een o delin  o  asis van ewaar aar eid aan

 Kweek  3 roenten die ij rij eid vrij snel oeten e

oo st worden v  sla  s inazie  slui erwt  ru ola  radijs  

ko ko er  aard ei  as er e  …

 Kweek  3 roenten die ook enkele da en  weken na rij

eid no  kunnen eoo st v  verse rinsessen oon  kervel  

loe kool  ro oli  eterselie  eloen  rode iet  …  

 Kweek  3 e te ewaar roenten v  s orseneer  diverse 

koolsoorten  veldsla  rei  winterwortel  aarda el…  



ZAAISCHEMA
zaaien

roei eriode

oo sten

J F M A M J J A S O N D
sla

veldsla

andijvie

snij iet

zo erwortel

winterwortel

ieten

radijs

aarda el vroe

aarda el laat

ui

sjalot

rei erfst

rei winter

kool

loe kool

koolra i

onen

snij onen

a u ijners eulen

witlof

our e e
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PLANNEN VAN DE MAALTIJD

 de maal jd  lan  men , epaal hoeveel eten  echt 

nodi  z lt he en

•  WEES REALISTISCH: it s rik o  niet enoe  te e

en voor iedereen  aken we dikwijls te veel eten klaar  

or  voor een realis s e lannin  en a na oeveel voedsel 

denkt u nodi  te e en voor uw tafel enoten  Beter een 

erfe te or e  die s aakt naar eer  to

•  PLAN VOORUIT: e k wat uw ezin die week nodi  ee  

oud u aan deze lijst en ver ijd i ulsieve aanko en   

ro o es  zijn voor de winkels vaak een tru je o  u ertoe 

aan te ze en o  eer te ko en dan nodi  

 de maal jd  inder op  ord is minder in de v il ak

•  HOUD HET KLEIN: Vaak worden orden overvol aan e o

den en vervol ens alfvol weer af erui d  eef de voor

keur aan kleine or es en serveer ze o  kleine orden  in 

kleine ko en … en er zal inder lijven li en  on eri en 

kunnen steeds een tweede of derde  or e ne en  en et is 

akkelijker en ro erder  o  de overs ot te ewaren voor 

toeko s e aal jden

•  STIMULEER ZELFBEDIENING: aat uw tafel enoten zi

zelf edienen en zo zelf kiezen wat en oeveel ze eten  it 

aakt et alle aal niet enkel ezelli er  et zor t er tevens 

voor dat er inder o  de orden lij  li en

 de maal jd  Haal no  iets it  over lijvertjes

•  BEWAAR ZORGVULDIG UW OVERSCHOTJES VOOR LATER: 

Bewaar en verdeel de overs o en er or e in kleine do

zen  akkelijk als u zin e t in een snelle a
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•  MAAK NIEUWE MAALTIJDEN: a o  zoek naar rea eve 

re e ten en tover uw overs ot o  tot een nieuw ere t

•  GEEF WEG WAT U ZELF NIET OPEET: Veel vrienden  fa

ilie  uren zien u raa  ko en et voedsel dat u zelf niet 

e ruikt

•  COMPOSTEER WAAR MOGELIJK: n laats van voed

selovers otjes we  te ooien  kunt u ze  uiteraard  ook 

o osteren eer info verdero  in deze ro ure  en in de 

ro ure uis o osteren in de Krin loo tuin  een uit

ave van Vla o vzw  

AANKOPEN VAN HET VOEDSEL

en aantal aandachtsp nten ij het plannen van   aankopen

•  e k uw koel kast  kelder en er in  en ekijk waar u 

nood aan eeft

•  aak een oods a enlijst  Wie niet ij voor aat na

denkt over wat ij zij e t nodi  eeft  laat zi  vlu er 

verleiden tot teveel  ko en

•  oud rekenin  et de tijd die u de ko ende weken ter 

es ikkin  eeft o  uw aanko en o  te e ruiken  en 

a el eet v  vlotter en sneller dan een kiwi of eloen… 

Koo  niet te veel vers  als u weet dat u de ko ende da en 

to  voortdurend uitens uis eet  Ver ijd dat voedsel 

lijft li en door tijds e rek of door te veel aan te ko en

•  reid uw aanko en over vers illende da en van de 

week indien aal aar

•  et o  de oud aar eid van uw aanko en

 Kies zo veel o elijk  roenten en fruit in fun tie van 

wat u er ee van lan ent  Wilt u et fruit erui e tijd 

ewaren  kies dan fruit zonder vlekken  want dat lijft 

lan er oed  Wilt u de roenten of fruit on iddellijk 

verwerken v  in een onfituur of stoof ot  wees dan 

niet te kieskeuri  en vlekje of rare vor  aken uw 

fruit of roente niet inder es ikt voor verwerkin



 Kies ave ver akkin en  want die es er en et eten 

te en ederf

 e k et etiket voor de oud aar eid van voedin s

iddelen  o s staat er een oud aar eidsdatu  o  

een rodu t  enk aan roente  fruit  vlees en kaas van 

de versafdelin  of arkt  aaro  staat so s alleen de 

ver akkin sdatu  aan e even  

 Koo  vis en vlees zo vers o elijk  Verse vis en vers 

vlees e en een offi i le oud aar eidsdatu  et 

advies is steeds o  vis o  de da  van aankoo  en vers 

vlees ten laatste innen een 2 tal da en o  te eten

•  Koo  ekoelde rodu ten et laatst

 ak eerst de inst ederf are rodu ten zoals rood 

en roenten  daarna as kaas en elk en als laatste 

vlees  vis en die vries rodu ten  

 e ruik een koeltas of isot er is e zak  ie vries

rodu ten en ekoelde rodu ten  zoals o urt  vlees  

vis …  zijn et eest kwets aar voor ederf  

 e  zware s ullen onder in de tas  aar ee voorko t u 

dat roenten  fruit en vlees es adi d eraken  oor 

es adi in en kunnen rodu ten eerder ederven

‘TE GEBRUIKEN TOT’ TGT  

OF ‘TEN MINSTE HOUDBAAR TOT’ THT

e uiterste onsu edatu  van een 

voedin s rodu t staat aan eduid als 

e e ruiken tot  ier ij aat et o  

rodu ten die o  korte jd kunnen 

ederven en waar ij o eten na ederf 

een risi o voor de ezond eid kan 

in ouden  We denken ier ij aan v  

zuivel  vlees  vis  en winkelier a  

in t eorie nooit rodu ten verko en 

voor ij deze datu  we elijk ver od

en ander ver aal is et ij de rodu ten et een lan ere 

oud aar eid  ier ij wordt een datu  ver eld onder de 

noe er en inste oud aar tot  ier is e ter een s rake 

van evaar voor de ezond eid  eestal is er n  de aan e even 

datu  wel een dalin  in kwaliteit en wordt verondersteld dat 

de onsu ent to  even e kt aan de and van eur  uitzi t  

aanvoelen …  of et rodu t no  es ikt is voor onsu e  

aar et overs rijden van de datu  

etekent in dit eval eenszins dat 

et voedin s rodu t sowieso sle t  

is  o i e rodu ten zijn na et 

verstrijken van de datu  zelfs no  

jaren oud aar

25
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ver ee t  ook even het vol ende

•  Wie et on er een winkel innensta t laat zi  vlu er ver

leiden tot teveel  ko en

•  et o  de aard van de ver akkin  deze is vaak overdreven  v  

 vlees  roenten  fruit  ar uterie  kaas en vis in vaste  

voorver akte oeveel eden ren en eer afval voort

 so i e rodu ten eva en er  veel ver akkin  

 so i e ver akkin en kunnen nooit ele aal lee  e

aakt worden v  tu es roods eersel  

LET WEL: in so i e evallen kunnen sli e ver akkin en 

die de oud aar eid verlen en wel een eerwaarde ieden  

o enteel laat V  een studie uitvoeren waar ij en o  

zoek aat naar een o aal evenwi t tussen oeveel eid 

ver akkin  en e erkin  voedselverlies



VERPAKKINGEN: 
ENKELE LOGO’S OM TE HERKENNEN

STATIEGELD

eze lo o s even aan dat de ver akkin  lee  naar de winkel 

kan worden teru e ra t zodat ze kan worden er e ruikt  e 

rijs die u ij de aankoo  van de ver akkn  es  etaalt  wordt 

u ij et teru ren en teru etaald  in de vor  van een or

GERECYCLEERDE OF RECYCLEERBARE VERPAKKING

it s ool in de vor  van ronde ijlen etekent 

dat de ver akkin  e aakt is uit re la e ateri

alen of dat de ver akkin  re leer aar is

GROEN PUNT

uidt aan dat de fa rikant  voor de re la e van de ver

akkin en  een ijdra e etaalt aan een erkende instellin  

in Bel i    et etekent niet dat de 

ver akkin  uit ere leerde rodu ten estaat  

zelfs niet dat ze zal ere leerd worden

2

•  oe verder in de keten  oe eer af ewerkt et rodu t  oe 

roter de ilieui a t  ls u ijvoor eeld een to aat uit uw 

tuin laat ederven  in de koelkast dan is dat ja er  aar 

via de o ost oo  wordt deze eteen ere leerd  Kant

en klare to atensoe  of lasa ne ko en en deze vervol ens 

laten ederven in de koelkast ee  een veel rotere ilieu

i a t  o dat aan dat af ewerkte rodu t uiteraard al r 

ener ie en r ver akkin s ateriaal esteed werd



BEWAREN VAN HET VOEDSEL

l emene e aaradviezen

•  Ber  uw oods a en snel o

 ekoelde rodu ten aan snel in kwaliteit a teruit wan

neer ze onvoldoende ekoeld worden  eker o  zonni e 

da en of in een war e auto  Winkelen et een koeltas 

ee  u wat jdswinst

•  i t uw koelkast o  de juiste anier in

 et o  de oud aar eidsdatu  als u de oods a en o

rui t  et voedsel et de kortste oud aar eid vooraan  

28

 ie vries rodu ten

 eo ende o en  fris dranken

  tensresten  e ak  soe  

vleeswaren af edekt

  Vlees en rauwe vis af edekt  

zuivel rodu ten

  roenten en niet tro is  fruit 

a art

 Boter  kaas

 otjes  tu es  eieren in doos

 u es  edi ijnen

 otjes  kleine essen

  rote essen  akken 

frisdranken  elk  o urt  enz
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•  et vlees en vis onder in de koelkast

 at is de koudste lek  ovendien kunnen er zo een sa

en uit et vlees of de vis o  andere rodu ten lekken

•  Bewaar roenten in de roentelade

 roenten zijn vak er  kwets are  voedin s rodu ten die 

snel on ruik aar worden  Bewaar ze est in de roente

lade van de koelkast  aar is de te eratuur wat o er 

dan o  de koelkasts a en  n de roentelade eraken 

de roenten niet es adi d door de koude

•  Bewaar eieren in de koelkast

 l oewel eieren ook ij ka erte eratuur oud aar zijn  

verkleint u de kans o  ederf wanneer u ze in de koelkast 

ewaart  

•  et o  de ewaaradviezen

 e ver eldin  ekoeld ewaren  etekent dat et rodu t 

tot e ruik in de koelkast oet worden ewaard  

 e ver eldin  koel ewaren  etekent dat ewarin  van 

et rodu t in kelder of koele voorraadkast ook tot de o

elijk eden e oort 5 2   

 e ver eldin  na o enen ekoeld ewaren  oudt in 

dat et rodu t na o enin  in de koelkast oet  at eldt 

ijvoor eeld voor rodu ten zoals on tuur  elk in rik  

en de eeste roods eersels  e oud aar eidsdatu  

eldt alleen voor on eo ende ver akkin en  Voor e

o ende ver akkin en en rodu ten zonder datu  vol t 

u est de ewaarwijzer zie verder  

•  aal niet eer uit de koelkast dan u o  dat o ent nodi  

e t

 enk elk in ekers en zet et ak teru  in de koelkast  

e  een aantal sneden vleeswaren o  een s aal en zet de 

rest teru  in de koelkast  a een uur uiten de koelkast is 

de oud aar eid van veel ekoeld te ewaren rodu ten 

dikwijls al een da  korter eworden

•  oud koelkast en die vries o  te eratuur

 tel de te eratuur van de koelkast in tussen  en   en 

dan liever in de uurt van de   

 ls u niet zeker ent van de juiste te eratuur  koo  dan 

een s e iale t er o eter voor uw koelkast  ie is te 

koo  ij uis oudwinkels en elektrozaken

De truc met het ei:

iet een liter ater in een kan en doe er 
veer  ram zo t ij  e  het ei in het 

ater  een vers ei zakt lan it naar de 
odem  en ei dat na enkele seconden 

aan het ateroppervlak aat drijven, 
k nt  eter niet meer eten  ls een ei 
o der ordt, verliest het namelijk vocht  

it vocht ordt vervan en door l cht, 
aardoor het ei aat drijven  en vers ei, 

opengebroken in een plat bord, vertoont 
een mooie bolle dooier, netjes in het mid-
den van het it
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 Veel oods a en o  te er en  et dan de koelkast j

delijk een stand o er zodat alles snel weer a oelt  

 aat kliekjes voedselovers otjes  eerst a oelen voordat 

u ze in de koelkast of die vries zet  

 oe de koelkast snel weer di t nadat u er iets uit e aald 

ee  

 tel de te eratuur van de die vries in o  ten inste 8 

 oe niet te veel rodu ten te elijk in de die vries

 Vries eten in kleine or es in  an evriest et sneller en 

ontstaat een of inder ondens of ijs in de die vries  

 ls de die vries door een stroo storin  uitvalt  lijven 

rodu ten no  zo n 2  uur evroren  olan  ze evroren 

zijn  kunt u ze verder ewaren  

 ls de koelkast door een stroo storin  uitvalt  oet u let

ten o  de te eratuur van eder are rodu ten  Wan

neer deze rodu ten war er zijn eworden dan   is 

et verstandi  ze eteen te e ruiken  

•  aak uw koelkast en die vries re el a  s oon

 aak de koelkast instens  keer er aand rondi  

s oon  et wat water en deter ent  

 roo  de koelkast et een s one doek  anders kunnen 

er weer a teri n ontstaan

 ntdooi de die vries instens  keer er 3 aanden

 Kies iervoor een o ent dat uw koelkast of die vries 

ijna lee  is

 Bewaar et eten zolan  in een koeltas of koel o  et een 

koelele ent

n de koelkast o  diepvries 

• Vlees en vis

 et vis et liefst o  de da  van aankoo  en koelkast is na

elijk niet zo es ikt voor et ewaren van vis  Bij voor

keur wordt vis ewaard ij on eveer nul raden  ventueel 

is verse vis no  2 tot 3 da en oud aar door et in vers

oudfolie te wikkelen en et een dikke laa  ijs lokjes te 

edekken

 Bewaar rauw vlees dat eni e jd uit de koelkast la  v  rauw 
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vlees dat uiteindelijk niet o  de ar e ue elandde  niet 

ewoon o nieuw in de koelkast  want daar kunt u ziek van 

worden  Braad et vlees on iddellijk o  de ar e ue of in 

de an en ewaar et as d n in de koelkast  

 or  dat er ij et ontdooien een sa en uit vlees en vis 

kunnen lekken o  ander eten in de koelkast  ls u erkt 

dat u et vlees in de koelkast niet jdi  zult kunnen erei

den  kunt u et no  al jd invriezen

•  uivel en eieren

 ieren oren in de koelkast  it verkleint de kans o  ederf  

•  itraatrijke roenten

 Bewaar nitraatrijke roenten en overs otjes daarvan niet 

lan er dan 2 da en in de koelkast  roenten et vrij o e 

nitraat on entra es zijn v  andijvie  rode iet  leeksel

derij  inese kool  aksoi  ostelein  raa stelen  sla  s i

nazie  s itskool  venkel…

•  nkele tro is e fruitsoorten

 Bewaar ananen  ananas  eloen en an o niet in de 

koelkast  e rij in  ko t niet o  an  in een koelkast koe

le o evin  of de rij in  verloo t fout  eloen en ana

nas dro en eerder uit  ananen worden droo  en ruin …

•  Kliekjes  overs otjes

 roenteresten kunnen o  diverse anieren verwerkt 

worden in soe en en sta ot  fruitresten in s akes  

s oot ies  sausen… zie verder

 aat overs otjes eerst a oelen voordat u ze in de koel

kast of de die vries zet  et u ze te snel in de koelkast  dan 

wordt de te eratuur in de koelkast te oo  en ederven 

uw oods a en sneller  et u ze te snel in de die vries 

dan krij t u last van ijsvor in  rond et rodu t  

 vers otjes koelen sneller af als u de ewaardoos of de 

an in een laa je koud water zet  aat de overs otjes niet 

lan er dan 2 uur uiten de koelkast staan  

 Bewaar overs otjes af esloten in de koelkast  o ee  u 

a teri n een kans  e ruik een ewaardoos et deksel 

of uis oudfolie  et als e eu ensteun de datu  o  de 

doos et kliekjes voordat ze de die vries in aat



32

BEWAARWIJZER VOOR EEN AANTAL VEEL VOORKOMENDE VOEDINGSPRODUCTEN*

PRODUCT       In de KOELKAST  In de DIEPVRIES 

       7 C 1  C

rauw varkens  en rundvlees 2 da en  aanden

rauwe ki  2 da en 9 aanden

rauw e akt  a ur ers   da  2 3 aanden

e akken en e raden vlees 3  da en 3 aanden

resten ar e ue niet ewaren        

ervelaatworst  a on  ont ijts ek  week 3 aanden

ezouten vleeswaren  week 3 aanden

ekookte vleeswaren  da en 3 aanden

a  ki let  da en 3 aanden

ros ief 2 da en 3 aanden

let a ri ain  da     

ka eljauw  s ol  tonijn a ere vis  2 da en  aanden

zal  akreel ve e vis  2 da en 3 aanden

erookte vis 2 da en 3 aanden

zoute arin  2 da en 3 aanden

e akken vis 2 da en 3 aanden

arnalen  da  3 aanden

osselen  da    

ekookte osselen 2 da en 3 aanden

elk 3 da en          

karne elk  drink o urt  kwark  da en          

sla roo  3 da en           

oter 2 weken 2 aanden

ar arine  weken 2 aanden

stuk jon e kaas  da en 2  aanden

oude kaas  da en 2  aanden

PRODUCT       In de KOELKAST  In de DIEPVRIES 

       7 C  1  C

lakken kaas 3 da en           

eras te kaas 3 da en           

za te kaas rie  a e ert   da en 3 aanden

s eerkaas  week 

rauwe eieren  weken        

ekookt ei on e eld   week            

esneden roenten  da  3 aanden

sla  andijvie  s inazie lad roenten  2 da en niet invriezen

onen  wortelen  ro oli 3 5 da en 2 aanden

witlof  loe kool  da en 2 aanden

au er ines  our e es  a rika 5  da en 2 aanden

winterwortel 5  da en 2 aanden

ko ko er  to aten 2 weken

oeder elk 3 da en  aanden

esvoedin  voor a  8 uur    

zelf e aakt fruit a  voor a   da  8 aanden

roente a  voor a   da  8 aanden

rodu ten uit lik 2 da en 3 aanden 

a onaise  o ktailsaus 3 aanden      

to atenket u  urr  ar e uesaus 9 aanden     

olijven  au urken  zilveruien  aand

kant en klaar aal jden 2 da en 3 aanden

ereide soe  2 da en 3 aanden

e ak et sla roo   da   aand

e ak zonder sla roo  3 da en 3 aanden

ron  avv be  sm l eb nl  voedingscentr m nl
 e voedsel ijzer gee   een indica e   e voedingsmiddelen aarvan sprake zi en niet meer  in een gesloten be aarverpakking
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ndere speci eke be aartechnieken

e eeste koelkasten en die vriesko ers zijn ondertussen al 

e oorlijk ener iezuini  eworden  aar koelen vraa t elek

tri iteit  tot wanneer et rodu t uiteindelijk wordt e eten  

r zijn no  een ele reeks alterna eve ewaarte nieken  die 

de laatste jaren eni szins in on ruik zijn eraakt  aar die in

der of sle ts een ali  ewaarener ie vra en  en to  ook 

nu e of aan ena e rodu ten o leveren  

•  We ken  in aken

 We ken van fruit doet u als vol t  onts et de we k o en 

rondi   vul et de in te aken levens iddelen  sluit 

de o en af et een lazen deksel waaronder een ru

eren rin  en waarover een etalen eu el zit  ver it 

de o en in we kketel et ijna kokend water ierdoor 

ontsna t lu t uit de ot zodat in de ot een va u  ont

staat   laat de o en a oelen  Best we kt u enkel fruit

•  a en aken  o  al o ol ewaren

 a  kunt u als vol t aken  ers et fruit v  in een sa

entrifu e   ver it et sa   iet et sa  in essen en sluit 

af et kurk of klikdeksel   kunt voor et ersen van rote 

oeveel eden fruit ook tere t ij diverse sa rodu enten  

  al o ol  ot  vullen et fruit  ot tot  vullen et 

suikerstroo   aanvullen et al o ol en sel tot rand van 

de ot  afsluiten et deksel

ENKELE VEEL GEBRUIKTE TERMEN OP 
VERPAKKINGEN VAN VOEDINGSPRODUCTEN:

•  Bewaren in de die vries  Bewaren ij een te eratuur van 
8  of kouder

•  Bewaren in de koelkast  Bewaren tussen de  en 

•  Koel ewaren  Bewaren ij een te eratuur van a  5

•  Bewaren ij ka erte eratuur  Bewaren tussen 8 en 
22

•  roo  ewaren  Bewaren ij een a i ale lu tvo
eid van  

•  Bewaren in et donker  Bewaren o  een laats es er d 
te en dire t li t
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•  on tuur  elei

 ruit en 5   tot   van et fruit ewi t aan suiker 

en en  en aan de kook ren en  wanneer et fruit aar 

is alles in o en doen en afsluiten et klikdeksel al dan 

niet na afzeven

•  le en in zout  azijn …

 oor di usie drin t zout en azijn in de roente en ver

van t daar et vo t  o ontstaat een o evin  waarin 

a raakor anis en niet kunnen edijen

•  ro en

 eze ewaarte niek lukt sle ts et enkele roenten 

v  oon  ui  look  en its wat e tra oeite ook et a

rika  to aat …

•  Kelder ewarin   nkuilen

 rei kunt u uiten inle eren  wortelen kunt u uiten in een 

ut vol stro le en en afdekken  aarda elen  so i e 

soorten eren en a elen kunt u ewoon in de kelder e

waren  kolen kunt u o ekeerd et wortel o oo  lan  

ewaren in een to tvrije  koude rui te…   die anier 

lijven deze roenten n tot eerdere aanden oed

•  n de oestuin laten staan 

 Ver eet niet dat veel ewaar roenten  zelfs ij a e 

vorst  ewoon o  et veld kunnen lijven staan v  winter

wortel  rei  s orseneer  eterselie  winterkolen  s ruit …
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KOKEN VAN HET VOEDSEL

Koken is ot  25  van alle oeken die in ons land verko t 

worden  e en wel iets et koken te aken  aar koken is 

eer dan et verwerken van de juiste in redi nten  oe u o

s rin t et elk individueel in redi nt  vraa t ook de nodi e 

aanda t  Wie o  dat vlak orre t te werk aat  es aart zi  

veel voedselverlies  We even u alvast enkele s

•  ntdooi vlees o  de juiste anier

 aat vlees niet ontdooien o  aanre t  verwar in  of in 

war  water  

 e  et vlees af edekt o  een ord of in een s aal in de 

koelkast  o voorko t u de vor in  van ziek akende  

i ro or anis en

 ntdooien in de a netron kan ook als et aat o  

kleinere stukken vlees  rote stukken vlees zijn inder 

es ikt o  te ontdooien in de a netron  Vaak is de 

uitenkant aar  terwijl de innenkant no  evroren is  

•  Was re el ati  uw anden

 e ele da  door ko t u et a teri n en virussen in aan

rakin  aaro  is et elan rijk de anden da elijks  re el

a  en telkens voldoende lan  te wassen  oe dit zeker 

voordat u eten klaar aakt  na et aanraken van rauw vlees 

of rauwe vis  na toilet ezoek en voordat u aan tafel aat  

roo  uw anden af et een s one  dro e anddoek
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•  e ruik s oon keuken erei

 oel een snij lank en es waar ee rauw vlees is esne

den af et eet water  et ze daarna ij de afwas  

 e ruikt u de snij lank dire t voor iets anders  was e  

dan eerst af et afwas iddel en eet water

 etzelfde eldt voor ander keuken erei dat in aanrakin  

ko t et rauw vlees  et is in ver and et i ne 

andi  o  eer snij lanken in uis te e en  telkens 

dezelfde voor roente  vlees  vis en rood  

 n de afwas a ine worden a teri n eter verwijderd 

dan wanneer u et de and afwast  

 Verwijder zoveel o elijk etensresten voordat u de vaat

wasser inlaadt  

 atte vaatdoeken  keukendoeken en afwass onsjes 

zitten vol et a teri n  ls die et eten in aanrakin  

ko en  worden deze vers reid  ee  de vol ende 

aatre elen  

 Vers oon vaatdoeken elke da

 Was vaatdoeken o  ini aal   in de was a ine

 e ruik keukenrol voor ele vieze o ervlakken

 Vervan  anddoeken en t eedoeken re el a

 an  na e doeken uit zodat ze kunnen dro en

 e ruik liever een afwass ons  daar lijven te veel a

teri n in zi en

 e ruik een s uurla je of afwas orstel als i nis  

alterna ef

•  oud rauw en aar eten a art

 Vooral rauwe  dierlijke rodu ten zoals vlees en vis evat

ten veel a teri n  ls die in aanrakin  ko en et aar 

eten  vers reiden die a teri n zi  wat o elijks aanlei

din  ee  tot ziekte

•  War  kliekjes  overs otjes oed o

 oor overs otjes oed te ver i en  doodt u alle a teri n  

ls u overs otjes in de a netron o war t  roer et e
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re t dan tussen jds o  zodat ook de innenkant war  

wordt  el ereide ere ten e en no  steeds een e

oorlijke voedin swaarde en s aak  ook als u ze de da  na 

ereidin  no  eens o war t  ls er ook n  die o war da  

no  kliekjes  overs otjes over lijven  is et niet aan te ra

den o  deze te ewaren voor da  2

•  lan na iedere aal jd  oe u de restjes zult verwerken in 

de aal jd van de vol ende da

 estjes rauwe roenten kunnen eenvoudi  en lekker in 

soe  verwerkt worden

 estjes aarda elen  rijst  asta zijn akkelijk te verwer

ken tot snelle salades  

 Even e tra aanda ht: zeker ereide rijst en asta vor en 

elan rijke risi o s als ze niet snel worden af ekoeld  e 

ro le en die er de laatste jaren zijn eweest et voed

selveili eid in en net over deze rodu ten

 estjes ekookte roenten o vor en tot roods eersels 

is akkelijk

•  Verwerk n aal er week uw overs o en

 Verwerk de rauwe  roenten tot v  n ans ere ten  

wok roentens otel  ovens otels  uree … Verza el 

re e ten waardoor u rea ef kunt o aan et voedsel

resten of alf e onsu eerde voedin  

 oor et zelf aken van izza kunnen restjes kaas  a  

roenten verwerkt worden

 et akken van een o elet of et aken van een 

wra  is ook een oede anier o  allerlei restjes te 

verwerken

 ud rood  inder verse koek  verdroo de e erkoek … 

kunnen verwerkt worden in een rood uddin

 en kaasfondue kan erfe t klaar e aakt worden et 

vers illende soorten restjes kaas

 laovers ot kan verwerkt worden tot slasoe
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WAT U MET EEN RESTJE 
RAUWE BLOEMKOOL 
NOG KUNT MAKEN? 

•  Bloe koolroosjes et een di sausje

•  Bloe koolsou

•  Bloe kool rood

•  Bloe koolvullin  voor to aat 

•  Bloe kools read o  oter a

•  Bloe koolsoe

WAT U MET EEN RESTJE 
RAUWE SLA NOG 
KUNT MAKEN?

•  ors d oeuvre van de 
vol ende da

•  Wra vullin

•  ewokte ijs er sla

•  o i e slasoe

WAT U MET EEN 
RESTJE KOMKOMMER 
NOG KUNT MAKEN? 

•  az a o van ko ko er

•  evulde ko ko erstukjes 
et zal

•  Tzatziki bron  



39

DE VOEDINGSMIDDELEN DIE IN VLAANDEREN 
HET MEEST WORDEN WEGGEGOOID, 
IN DALENDE VOLGORDE: 
 
1   Brood en anket
2   roenten
3   Fruit
4   Bereide ere ten
5   Vlees  vis en evo elte

6   uivel rodu ten
7   esserts en sna ks

   ro e voedin  en oeders
9    auzen  kruiden en 

s e erijen

ron  trine s, n , 1

Wilt u no  eer re e ten voor 

et verwerken van voedselover

s o en   n ons drie aandelijks 

jds ri  Krin loo e vindt u 

re el a  s en tri ks  We ver

wijzen naar  

www vla o be thuis-kringlopen

jds hri -kringloopzine

WEGGEVEN VAN VOEDSEL
SOCIALE DISTRIBUTIE

Voedselverlies is ook een so iaal ro lee  n Bel i  e en 

vori  jaar in totaal 22  ezinnen via diverse kanalen een 

eroe  edaan o  voedsel ul  oor de uidi e voedselver

liezen veili  toe ankelijk te aken voor inder edeelden kan 

en ezonde  oedko e en evarieerde voedin  worden aan

e oden  a reven e is so iale distri u e van voedselover

s o en daaro  de este vol ende sta  in de as ade van 

waarde e oud  voor valorisa e van voedselovers o en

et kleine e aren kunt u al el en  ni a even zoals voed

sel anken en voedsel edelin  so iale kruideniers en dor s  of 

so iale restaurants o ineren al jarenlan  deze so iale  en 

ilieu eerwaarde in de s oot van ar oede  en welzijnsor

anisa es  W s  K  vzw ondersteunt de estaan

de en startende ini a even die so iaal a ef zijn rond voedsel

verlies in Vlaanderen

Meer info: 

www vlaanderen be landbouw voedselverlies

www voedselbanken be  

www so ialekruideniersvlaanderen be

www komosie be



WAT ALS OOK WEGGEVEN NIET MEER LUKT?

ndien et e t niet o elijk is voedselverlies  te voorko en  is 

et aan te raden de resten o  een andere anier te verwerken

•  Wat u niet o  eet en of wat sle t eworden is  kunt u voe

deren aan v  ki en rijst  sla  rood  to aat …  de kat of de 

ond vleesresten  vis  e rakte aarda elen …  et konijn 

v  e rakte aarda elen zonder saus  rauwe ewaar roen

ten  a els illen …

•  e t u een uisdieren of e t u ateriaal dat uw uisdieren 

niet verwerken  dan kunt u kiezen o  te o osteren  Voor 

eer infor a e over t uis o osteren verwijzen we naar 

de Vla o ro ure T uis o osteren in de Krin loo tuin

•  Bent u niet in de o elijk eid o  te o osteren dan 

kunt u de keukenresten aan ieden ij de o alin  

Wat u alle aal et de o alin  a  ee even  vindt 

u o  de we site van V  www ova e  of in de afval

krant  o  de we site van uw lokale afvalinter o unale  

 wordt in vele e eenten o e aald en de o oste

rin sinstalla es oeten aan stren e eisen voldoen  

aar enkel on ekookte roenten en fruit kunnen 

e o osteerd worden  Bereide aal jden 

en vlees  vis en evo elte a  u niet 

ee even et et  iet alle 

inter o unales e en 

een uis aan uis

o alin  voor 

resten  

e intercomm nales 
aar al dan niet een 

g -ophaling plaatsvindt





2



3

Voedselverlies 
en het beleid

e erin en  interna onale or anisa es en n o s e en een 

zeer elan rijke rol in et aan akken van et ro lee  en 

et i le enteren van een eleid

n 2  dook voedselverlies o  als een ro le a ek van rio

ritair aats a elijk elan  e Vlaa se e erin  ee  et 

t e a eteen o  de Vlaa se eleidsa enda ezet en in de 

s oot van de nterde arte entale Werk roe  Voedselver

lies vers illende roje ten o estart  et werk is no  verre 

van af erond  Vlaanderen aat et lan eter ijnen a e ent 

aan o  voedselverlies te ver inderen  e i nter o  te aan 

et ul ronnen en nevenstro en o aal te enu en  

Vlaanderen sluit aan ij de uro ese a i es o  et voed

selverlies te alveren en 2   inder ul ronnen te e

ruiken in de voedselketen te en 2 2  iervoor zijn een 

ele oel aatre elen nodi  innen alle takken van de 

voedselketen van rodu e tot onsu e  Voedselverlies 

ko t i ers voor in elke s akel van de keten  a enwer

kin  door de keten een is de rode draad in dit ver aal  Waar 

ur ers  edrijven  or anisa es en se toren de anden in el

kaar slaan  ontstaan innova eve en su esvolle roje ten  

eze ro ure  wil u alvast s en aatre elen ee even 

waar ee u vooral zelf aan de sla  kunt  s die fo ussen o  

aankoo  ewaren en verwerken van roenten en fruit  it 

do u ent iedt ins ira e voor iedereen die et voedselver

lies in zijn of aar o evin  aan de sla  wil  Want ‘Voedsel-

verlies … daar kunt u ook zelf iets aan doen’!



Boeken en websites met bewaaradvies!

•  www watetenwe or en e 

•  www edu a ef diekeure e 

•  www voedin sinfo or  

•  www lantaardi o  

•  www star oeat e   

•  www e ezond eid e 

•  www we s o voedin s entru nl 

•  ns kook oek  KV V  ns

•  olo is e Voedin  Velt

•  Koken voor elke da  K V  Fe a

•  et Kliekjeskook oek  dia Tuijn an

Websites die u helpen bij het verwerken 

van kliekjes  overs hotjes:

•  www eteniso o teeten nl

•  www we ef e

•  www ee dee e

•  www tu erware e 

•  www uisinora a o

•  www uisine o

•  www eas ook net

•  www ar iton or  

•  www allre i es o

•  www i oven o

•  www re i e u o

•  www su er ook o  

•  www lovefood atewaste o   

•  www evavzw e

Websites met teeltadvies en jaarplanning:

•  www velt e 

•  www volkstuin e 

•  www tuinadvies e 

•  www oestuinforu nl 

•  www ardenor ani or uk 

•  www rowve o  
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Meer lezen, meer weten?

Websites over so iale en maats happelijke 

ini a even inzake voedselverlies:

•  www o eos e 

•  www favv e 

•  www ko osie e 

•  www netwerkte enar oede e 

•  www ova e 

•  www ri o e 

•  www so ialee ono ie e 

•  www so ialekruideniersvlaanderen e 

•  www voedsel anken e 

•  www vlaanderen e land ouw voedselverlies 

•  lv vlaanderen e nla s data do a a ents  

s nt esedo u ent df 

•  www welzijns onsor u e 

•  www t uisaf e aald e 

•  www edeelddoor e

•  www ewustver ruiken e voedin t l 

Andere interessante sites:

•  www vla e 

•  www veldverkenners e 

•  www e t t efrid e e 

•  www ewustver ruiken e 

•  www o serv e  

•  www ni e info e 

•  www s ulwe nl 

•  www voedselvers illin o  

•  www e oed es o  

•  www leef ilieu russel e 



WAT IS VLACO VZW?

Vla o e ar t al 2  jaar et e

leid en de elan en van de iolo

is e krin loo  in Vlaanderen  

Vla o vereni t zowel over eden 

de V  en inter e eente

lijke vereni in en  als edrijven 

die or anis iolo is  afval 

verwerken  ok ar ulieren 

kunnen t uis de iolo is e 

krin loo  sluiten  Vla o el t 

en daar ij  a en et de inter

e eentelijke vereni in en leidt 

Vla o vrijwilli ers o  Bur ers 

kunnen ij Vla o tere t et al 

un vra en over de iolo is e 

krin loo



MET DANK AAN

REDACTIE
Kristof Van elen

lfriede nt onissen

FOTO’S
Vlaco vzw
Talrijke krin loo krac ten

laco tracht steeds na gezet om 

te gaan met het cop right op beeld-

materiaal  ndien  van oordeel bent 

dat er toch een oto erd toegevoegd, 

aarop  rechten k nt laten gelden, 

dan horen ij dit graag  lvast dank

VORMGEVING
rukkerij Burofor

v u  Vlaco vzw

ud  eeus  voorzi er

ta onsstraat 

28  

tel 5 5  3

fa  5 2 8 335

www vlaco e

Bronnen

- V ederlands inisterie van cono isc e aken  and ouw en 
nnova e  2   Feiten en cijfers over vers illen van voedsel door 

consu enten  inisterie van cono isc e aken  and ouw en 
nnova e  en aa

- V  2 8   e as illa e ali entaire  ieu  le co rendre 
our ieu  le revenir  entre de rec erc e et d infor a on des 

or anisa ons de conso ateurs  Brussel

- B  2 8   Voedin  en ilieu  5 s o  lekker  ilieuvriendelijk 
n ezond te eten

- B  2 2   nfo c es oestuin  Bewarin  van de oo st

- ezins ond  2 2  Voedselvers illin  Wat is et ro lee  en wat 
doe je eraan  

- V  2 5   aarversla  2 5

- V  2   et ezins ud et en de ezinsuit aven

- V  2   ul e n  van voedselvers illin  ij Vlaa se 
ezinnen via  sorteeranal se van et restafval

- V  2   Voedselverlies  literatuurstudie

- oels  K  en Van ijse e   2   Verlies en vers illin  in de 
voedselketen

- oels K  2   Voedselverlies in Vlaanderen  nt esedocu ent

- B  entre de s c olo ie de l inion  2 5   nderzoek naar de 
erce e en et edra  t a v  voedelvers illin

- Vandevoort  2 3   ociaal aan de sla  et voedseloversc o en

- Vla  vzw  2 3   Folder ooi ij niet we
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Vlaco vzw

ta onsstraat  l 28  ec elen

T  5 5  3  l F  5 2 8 335

T K K  V W B T

www vlaco e

eer alen uit de iolo isc e krin loo


