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INVRIEZEN

Shop zonder
honger

Ga je naar de winkel,
liefst met een
boodschappenlijstje,
zorg dat je dit doet met
een gevulde maag. Zo
voorkom je onnodige
aankopen.

Preppen
Voorzie een moment in
de week waarop je je
maaltijden voorbereidt.
Resultaat: een gevulde
frigo met potjes. Ideaal
om tijd te winnen tijdens
de drukke werkweek.

Frigo
In de meeste frigo’s is
het onderaan enkele
graden kouder dan
bovenaan. Bewaar jouw
vers vlees/vis onderaan.
Heb je recent een nieuwe
frigo, dan is de
temperatuur in de frigo
overal gelijk.

Safari koken
Ga 1 keer per week op
tocht in de voorraadkast,
frigo en diepvries. Maak
het meest avontuurlijke
gerecht klaar.

Kook met
een kopje

Zet een kopje of
maatbeker in de keuken 
klaar op maat van jouw
tafelgenoten. Zo
voorkom je overschotjes. 

TGT
Op verse producten
zoals vis of vlees staat
voor de datum ‘te
gebruiken tot’. Is die
datum verstreken, dan
mag je het product niet
meer opeten.

Plannen
Stel een weekmenu op
afgestemd op je
voorraadkast en maak
vervolgens jouw
boodschappenlijstje. Zo
weet je meteen wat en
hoeveel je nodig hebt.

Invriezen
Verleng de houdbaarheid
van rauwe of
klaargemaakte producten
door ze in te vriezen.
Doe dit in porties op
maat van je
gezinssituatie.

Shop met
mate

Koop enkel wat je
tafelgenoten nodig
hebben. Laat je dus niet
verleiden door acties als
je dit niet op tijd kan
consumeren.

THT
Staat op de verpakking
‘tenminste houdbaar tot’
 en is de datum
verstreken? Kijk, ruik en
proef en sta versteld hoe
lekker dit nog is.

Red de
restjes

Bekijk 1 of 2 keer per
week welke restjes er in
jouw frigo zitten. Gebruik
ze voor een heerlijke
quiche of lunch.

MIROM Roeselare

Ons 11-tal in de strijd   tegen voedselverlies.Ons 11-tal in de strijd   tegen voedselverlies.

symboliseert het equivalent van
de CO2 uitstoot die je jaarlijks
minder uitstoot door het puntje
toe te passen.

* Binnenkort start het WK voetbal. Dan gaan
de Rode Duivels op zoek naar de trofee. Zij
willen winnen van hun tegenstanders, wij
willen winnen van de overvolle afvalzak.
Dat is nodig want we gooien nog veel
voedsel weg. Gemiddeld 369 euro per jaar
per gezin en dat getal dateert nog van voor
de voedselprijzen de hoogte in schoten. Met
het 11-tal op deze pagina ben je sowieso al
goed op weg om punten te scoren.

toont aan hoeveel restafvalzakken
je per jaar zou besparen als je dit
puntje zou toepassen in jouw
huishouden.
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