
Voedselverspilling
Wat kun jij er aan doen?



Van overschot naar smakelijke maaltijd is een uitgave van de Week tegen de Voedselverspilling.
Gebruikte bronnen:  
Voedingscentrum.nl, Wageningen University & Research (wur.nl), Milieucentraal.nl en 
nowastenetwork.nl

Disclaimer 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie is verwerkt, is het mogelijk dat er onjuist-  
heden voorkomen en/of de inhoud onvolledig is. De organisatie van de Week tegen de 
Voedselverspilling kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 



Week tegen de Voedselverspilling

Van maandag 4 september t/m zaterdag 9 september 2017 vragen Bureau 
Ver(?)antwoord, Resto-013 en de Facebookgroep Tilburgse Kliekjes 
Doorgeefluik aandacht voor voedselverspilling. 

Dagelijks serveert Resto-013 een smakelijk driegangen diner, bereid met het 
overschot van telers, winkels en particulieren, wat anders weggegooid wordt. 
Gasten die deze week aanschuiven ontvangen de recepten van de gerechten en 
deze brochure met tips om voedselverspilling te verminderen.

Wereldwijd wordt momenteel veel aandacht besteed aan voedselverspilling.  
Met voedsel gooi je dan ook niet alleen geld weg, maar ook de energie die in de 
teelt, de verpakking, het transport, de koeling en de bereiding van voedsel is 
gestoken. 

Met de Week tegen de Voedselverspilling willen de organisatoren vooral de 
consument tonen wat je aan voedselverspilling kunt doen. Dit omdat ongeveer 
de helft van alle verspilling bij mensen thuis gebeurt: de gemiddelde 
Nederlander gooit jaarlijks zo’n 41 kilo goed voedsel weg.

Voor de consument betekent minder verspilling ook vaak  een besparing. 
Dus met minder geld toch gezond en gevarieerd eten en bijdragen aan het 
terugdringen van voedselverspilling. Wie wil dat nu niet?

Veel leesplezier en inspiratie voor een smakelijke maaltijd!



30% Voedselverspilling , wat betekent dat

Hoewel de voedselverspilling in Nederland tussen 2014 en 2015 al iets is gedaald zijn we er nog 
lang niet. ‘Verspilling is iets wat we gezamenlijk moeten aanpakken: overheid, bedrijfsleven en 
consumenten’, aldus de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam bij de presen-
tatie van twee onderzoeksrapporten in mei 2017.

Gemiddeld gooiden we in 2016 in een Nederlands 
huishouden zo’n                 vast voedsel per persoon 
weg. Dat is bijna twee keer zoveel als wat we als 
gemiddelde consument denken weg te gooien.

Om je een indruk te geven hoeveel we verspillen:
• Uitgedrukt in aardappelen betekent dit dat je op een oppervlakte zo groot als de gehele 

gemeente Amsterdam aardappels kunt poten om vervolgens de volledige oogst in de prul-
lenbak te gooien.

• Of in pakken suiker uitgedrukt een rij van Groningen tot aan Zuid-Frankrijk en terug 
kunt vormen en weggooien.

• Of, uitgedrukt in broden, jaarlijks één compleet brood aan elke inwoner van Tilburg kunt 
geven om vervolgens niet te consumeren.

Vooral brood, zuivel, groente en fruit verdwijnen in de kliko.
Dranken, zoals melk, bier en sapjes zijn hierbij nog niet eens meegerekend.
Daarvan lieten Nederlanders in 2016 zo’n                  in de gootsteen weglopen.

Wereldwijde aanpak

41 kilo

57 liter

Wageningen University & Research doet toonaangevend onderzoek naar oorzaken van voed-
selverspilling en hoe deze verspilling te reduceren is. In een infographic is te zien hoe zij werkt 
aan oplossingen door de belangrijkste oorzaken van voedselverspilling en hoe die verspilling 
drastisch te reduceren is in beeld te brengen.







Zelf voedselverspilling reduceren

Niet iedereen herkent in zichzelf een voedselverspiller. 
Toch gebeurt het ongemerkt.

Slim kopen kun je ook zien als je geld optimaal 
besteden. Op de markt bijvoorbeeld bieden ze aan 
het eind van de dag groente en fruit vaak goedkoper 
aan. Bij stadstuinderijen hebben ze in het oogstsei-
zoen wel eens overschot. En in supermarkten krijg je 
op producten met een uiterste houdbaarheidsdatum 
vaak 30% korting. Veel van deze producten kun je 
invriezen of bereiden waardoor ze langer houdbaar 
zijn. 

Doe de verspillingtest 
op milieucentraal.nl 
en ontdek met 6 vragen 
of jij veel voedsel weggooit. 



Koop verse producten niet te ver van 
tevoren, dan zijn ze al bedorven voordat 
je ze bereidt. Kies anders voor diepvries 
of groente/fruit uit blik .

Verwar de THT-datum niet met de TGT-datum. 
Producten, zoals vers vlees en zuivel, die over de 
‘Tenminste te Gebruiken Tot’ (TGT) datum heen 
zijn, kunnen niet meer geconsumeerd worden. 
Daarentegen, wanneer een product als hagel-
slag de ‘Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) datum 
overschreden heeft, is het vaak nog prima te 
consumeren. Gebruik daarom altijd je eigen 
zintuigen om te bepalen of een product nog te 
consumeren is of niet.

Tegenwoordig kun je bij steeds meer supermarkten zogenaamde ‘buitenbeentjes’ kopen,  groen-
ten en fruit wat er anders uitziet dan we in Nederland gewend zijn. Prima want op deze manier 
worden buitenbeentjes niet weggegooid. Er is geen verschil in kwaliteit en versheid. Wel zijn ze 
vaak aantrekkelijk geprijsd. 

De bewaarwijzer op 

Voedingscentrum.nl is een 

handig hulpmiddel. Zo zie je 

waar je welke groente moet 

bewaren om de houdbaarheids-

periode te rekken. 
Of hoe je je koelkast optimaal kunt inrichten en wat je wel 
en wat je niet kunt invriezen. 

boter
eieren

sauzen

(karne)melk
yoghurt
vla
slagroom
sappen

broodsalades
groente en fruit
in geopende pot

frisdrank
bier

kaas

restjes

vlees en vis

bladgroente
bos- en waspeen
sperziebonen
brocolli
witlof
bloemkool
gesneden groente
rauwkost
zacht fruit
appels & peren

brood
restjes
ijs
vlees & vis
groente
aadappelproduct



Wat te doen met restjes

Het is zonde om restjes van maaltijden weg 
te gooien. Je kunt ze immers een dag of twee 
bewaren in de koelkast en gebruiken voor een 
lunch, of een latere warme maaltijd.

Op voedingscentrum.nl, milieucentraal.nl, 
smulweb.nl en lekkerensimpel.com vind je 
ideeën en recepten om met kliekjes een 
smakelijke maaltijd te maken. 
Bovendien kun je de app ‘Slim koken’ van het 
Voedingscentrum downloaden of je inschrijven 
voor het menu van de week met veel tips.



Broodpudding is ook een mogelijkheid. Leg in een 
ovenschaal een laag je (ontkorst) brood, bestrooi 
met suiker en kaneel, laag je appelmoes, laag je 
brood, enz. Bovenste laag moet brood met suiker 
zijn. Daarover klontjes boter, ca. 40 minuten 
bakken in een oven op 180 °C. De appelmoes kun je 
vervangen door een scheutje melk en stukjes appel 
of ander sappig fruit.

En heb je wat over wat je niet kunt gebruiken, bied het dan op 
de Facebookpagina van het Tilburgse Kliekjes Doorgeefluik aan.

Liever wat hartigs, maak dan een broodpizza. 

Besmeer de sneetjes brood dun met tomatenpuree/

tomatensaus. Doe er Italiaanse kruiden over, 

eventueel plakje(s) tomaat en/of uiringen (of andere 

groente naar keuze). Dek af met een plakje kaas en 

bak het geheel in een anti-aanbak-koekenpan met 

deksel of in de oven/onder de grill. 

Zo kun je met broodresten toast of een tosti maken, 
maar ook paneermeel of croutons die je in een 
afgesloten bakje kunt bewaren. 
En wentelteefjes als toetje of zoete lunch. Klop 
hiervoor een ei met melk, suiker en kaneel en haal 
de sneetjes brood door het beslag. Bak ze in een 
beetje boter aan weerskanten mooi bruin. Lekker 
met basterdsuiker, chocoladepasta of fruit. 

Van een restje gekookte aardappelen maak 
je een lekkere huzaren- of aardappelsalade. 
Je kunt ze natuurlijk ook bakken of pureren. 
Zelfs broodsoep is een optie.

Hebben je bananen wat te lang op de 

fruitschaal gelegen, geen probleem. 

Maak er een lekker bananenbrood van 

of een smoothie.



De Week tegen de Voedselverspilling wordt georganiseerd door:

Bureau Ver(?)antwoord
Een organisatie die gericht is 
op eerlijke handel en duurza-
mer voedsel. Ontstaan uit de 
overtuiging om bij te dragen 
aan een wereld waarin meer 
rechtvaardigheid is en een 
betere beloning voor mensen 
die voedsel verbouwen. 
(bureauverantwoord.nl)

- MFA Het Kruispunt (Sinopelstraat 1)
- MFA Symfonie (Eilenbergstraat 250)
- MFA De Poorten (Hasseltstraat 194) 
- De Tongerlose Hoef (Reitse Hoevenstraat 129). 

Resto-013
Een organisatie die mensen op 4 verschil-
lende locaties in Tilburg, 6 dagen per week 
een versbereide, gezond driegangen diner 
aanbiedt voor een prijs die voor iedereen 
betaalbaar is. Daarnaast biedt Resto-013 
ook een ontmoetingsplek, met als doel sociaal 
isolement te bestrijden en de samenhang in de 
buurt te vergroten. Een en ander is geïnitieerd 
door de landelijke organisatie Resto VanHarte. 
Tilburgers nodigen wij van harte uit voor een 
diner op een van onze locaties in de volgende 
wijkcentra in Tilburg: 

Facebookgroep Tilburgse kliekjes doorgeefluik 
Een Facebookgroep opgericht om verspilling van voedsel in Tilburg te voor-
komen. Heb je een feestje of BBQ gehad of je voorraadkast of vriezer eens 
opgeruimd of gewoon teveel klaargemaakt. 
Gooi het goede eten niet weg maar bied het aan de leden van de Facebook-
groep aan. Met inmiddels bijna 3000 leden een groot succes. 

Kom met buurtgenoten of familie, schuif aan en geniet van de 
gezelligheid en een vers bereide maaltijd. (resto-013.nl)



WEEK 
TEGEN DE 
VOEDSEL-
VERSPILLING

RESERVEER DIRECT OP RESTO-013.NL EN EET MEE!

MA 4 T/M ZA 9 SEPTEMBER 
SERVEERT RESTO-013  
EEN DRIEGANGEN DINER  
MET OVERSCHOT VAN TELERS, 
WINKELS EN PARTICULIEREN WAT 
ANDERS WEGGEGOOID WORDT

VOOR ALLE 
LEEFTIJDEN 

€ 2 (Voedselbankleden)
€ 4 (meedoen-regeling)
€ 7 (overige gasten)
Kinderen half geld

HET DINER 
WORDT OM 18.00 
UUR GESERVEERD
(ZATERDAG 17.30 UUR)

RESERVEREN: 
WWW.RESTO-013.NL

GASTEN ONTVANGEN 

TIPS OM  
VOEDSELVERSPILLING 
TEGEN TE GAAN 
EN HET RECEPT 
VAN HET MENU
Georganiseerd door
- Bureau Ver(?)antwoord
- Resto-013
- Tilburgse Kliekjes 
  Doorgeefluik (Facebook)

Met dank aan
- Stadstuinderij Piushaven
- Biologische tuinderij Ut Rooie Bietje
- Stichting Jacques de Leeuw
- Verdiepingsmaaltijd
- Plus IJsselstein Tilburg

WEEK TEGEN DE VOEDSELVERSPILLING4 T
/M

 9 
SE

PTE
MBER 2017

MFA HET KRUISPUNT
Sinopelstraat 1  
Tilburg West

DE TONGERLOSE HOEF
Reitse Hoevenstraat 129

MFA SYMFONIE
Eilenbergstraat 250  
Tilburg Noord

MFA DE POORTEN
Hasseltstraat 194  
Tilburg Oud Noord


