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Duurzame voeding
Wereldwijd zijn bijna 690 miljoen mensen ondervoed, en tot twee miljard mensen hebben te kampen
met voedselonzekerheid (cijfers uit 2019). Tegelijkertijd hebben bijna twee miljard mensen overgewicht,
waarvan 650 miljoen mensen obesitas. Plantaardig eten helpt dit onevenwicht te bestrijden.

Booming business
Duurzaam ondernemen en koken in de horeca

Ook Michelin ziet de meerwaarde van die evolutie. Het

heeft de laatste jaren enorm aan belang gewon-

reikt sinds 2020 Green Stars uit aan restaurants die

nen. Dankzij voorlopers zoals Alain Ducasse en

zich actief inzetten om op een zo duurzaam moge-

René Redzepi is duurzaam koken uit het verdom-

lijke manier te werken in de keuken. De bekroonde

hoekje gehaald. Ducasse, de chef met de meeste

restaurants leveren verschillende inspanningen om

Michelinsterren wereldwijd, nam in 2014 al het ini-

hun duurzame visie over te brengen in hun gerechten.

tiatief om zoveel mogelijk vlees van het menu te

Dat gaat van het gebruik van lokale en natuurlijke

schrappen. Bij Noma, een van de meest gerenom-

ingrediënten tot het beperken van voedselverspilling.

meerde restaurants ter wereld, zet Redzepi in op

Gault&Millau zet hun duurzame restaurants eveneens

een seizoensgebonden en lokale keuken met minder

in de kijker via hun groene gids.

vlees en zonder voedselverspilling.

Wat is duurzaamheid?
Steeds vaker hoor je het woord “duurzaamheid” vallen. Mensen nemen nieuwe levensstijlen aan om
“duurzaam” te leven. Maar wat betekent dat precies?
Duurzaamheid betekent eigenlijk “een goed leven
voor iedereen, nu en later”. Het is een erg breed
begrip, maar je kan het als volgt samenvatten.
Een duurzame wereld is een wereld waarin mens,
omgeving en economie met elkaar in evenwicht zijn,
zodat we de aarde niet uitputten en we een goed
leven kunnen opbouwen. Niet alleen nu, maar ook
in de toekomst. Niet alleen voor ons, maar ook voor
andere mensen, planten en dieren.
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Hoe duurzaam koken?
Als chef heb je met je mes een machtig wapen in

fruit verloren door voedselverspilling. Koop

handen. Je bepaalt wat je klanten zullen eten en

niet meer dan je nodig hebt en gebruik resten

dus ook hoe duurzaam ze kunnen eten. Welk soort

zo veel als mogelijk.

voedsel kan ons helpen om een duurzame toekomst
te creëren?

–

ontbossingsvrij: naast vlees staan ook tal van
andere voedingsproducten, zoals palmolie,

–

plantaardige voeding: kies voor producten die

cacao- en koffiebonen bekend om de ont-

geen dierlijke oorsprong hebben.

bossing die ermee gepaard gaat. Controleer
daarom de afkomst of het beleid rond ontbos-

–

sing van de producten.

korte keten/lokaal: kweek zelf jouw groenten
en fruit, koop producten van de lokale boer of
kies voor producten van Belgische of Europese
afkomst.

–

duurzame kweek: zowel vlees, vis als plantaardige producten kunnen gekweekt worden
of uit het wild worden gehaald. Bij producten

–

–

seizoensgebonden: raadpleeg de seizoens-

die uit het wild worden gehaald (zoals vanille-

kalender om te weten welke producten in het

stokjes die soms uit bossen worden geoogst)

seizoen zijn. Niet-seizoensgebonden pro-

is het belangrijk dat dit gecontroleerd gebeurt

ducten veroorzaken een grotere uitstoot van

zodat de natuurlijke voorraden niet uitgeput

broeikasgassen.

worden.

biologisch: biologische producten worden
geproduceerd zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest,
hormonen en antibiotica.

–

eerlijke handel (fairtrade): fairtrade-producten
zijn duurzaam voor mens en planeet; bij de
productie wordt rekening wordt gehouden met
milieuvoorschriften en eerlijke arbeidsomstandigheden van boeren.

–

verpakkingsslim: Niet alles hoeft in plastic
verpakt te worden. Maak de afweging of verpakken überhaupt wenselijk is en of er geen
duurzame alternatieven zijn.

–

voedselverspilling tegengaan: wereldwijd gaat
45% van de jaarlijkse oogst van groenten en
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MAAK DE AFWEGING

HOE MAAK JE HET MEESTE VERSCHIL?

Door plantaardig te koken zorg je sowieso al voor

Vaak is het niet mogelijk om met alle facet-

een lagere CO2-uitstoot en een efficiënter ruim-

ten van duurzaam koken rekening te houden.

tegebruik, maar er zijn nog andere aspecten waar

Misschien kan je niet alles lokaal aankopen, of

je rekening mee kan houden. In de veggie keuken

lukt het niet om je restaurant volledig veggie te

worden bijvoorbeeld vaker exotische producten

maken. Handig is wel om te weten welke acties

gebruikt. Een exotisch product heeft echter een

het snelst de meeste zoden aan de dijk zetten.

grotere CO2-voetafdruk dan lokaal gekweekte producten doordat het van ver moet komen. Anderzijds

Wetenschappers breken hun hoofd hierover, en het

kan het bijvoorbeeld wel de economie ter plaatse

resultaat van hun studiewerk kan al eens anders

steunen, en soms is het gewoonweg efficiënter om

zijn dan wat je zou verwachten. Zo vroegen Duitse

dat product op die plaats te produceren, omdat het

onderzoekers aan mensen welke actie volgens hen

klimaat hier er niet voor geschikt is. Het verhaal is

het grootste effect had om je CO2-uitstoot te ver-

dus niet zo eenvoudig als het lijkt.

minderen. Velen bleken te denken een groot verschil
te maken door geen plastic zakjes meer te gebrui-

Probeer bij je aankoop steeds even stil te staan

ken. De realiteit is dat je daarmee maar 3 kilogram

bij wat je koopt, en een afweging te maken tussen

CO2 per persoon per jaar uitspaart. Geen vlees

die verschillende aspecten, zodat je voor de meest

eten werd slechts door 10% van de deelnemers als

duurzame optie kan kiezen. Toegegeven, dat is niet

belangrijkste actie gezien, terwijl hier het effect het

altijd even duidelijk. Maar beseffen dat je met jouw

grootste is. Door veggie te eten kan je 790 kilogram

keuzes een impact maakt, en erover nadenken, is

CO2 per persoon per jaar besparen.

al een eerste, heel belangrijke stap.

Individuele acties om je CO2-uitstoot te verminderen:
Realiteit
(kg CO2 verminderd per jaar
per hoofd van de bevolking**)

Inschatting
(% van de deelnemers*)

3 (zwaar overschat!)

22%

geen plastic zakken

18%

één keer minder
vliegen per jaar

680

16%

moderne verwarming
en isolatie

770

15%

lokaal en
seizoensgebonden eten

80!

14%

brandstofzuinig rĳden

340

10%

geen vlees meer eten

790

niet-gebruikte
apparaten uitschakelen

53

5%

* Representatieve online studie bĳ 1500 Duitsers (18+), September 2019
** A.T. Kearney computations based on German Environment Agency, co2online, Federal Statistical Office, e.a.
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Als chef of keukenbrigade kun je met alle facetten van duurzaamheid aan de slag, maar veggie en
vegan koken vraagt van de chef vaak een andere
aanpak. Je moet je er wat in inwerken, testen en
proeven, nieuwe gerechten ontwikkelen. In een
gerecht de aardappelen vervangen door biologische
aardappelen vergt natuurlijk veel minder kennis en
kunde. Een heerlijke én duurzame vegan maaltijd
uitvinden daarentegen, daarvoor moet een chef de
stiel kennen.

Tools om duurzaam te koken
Gelukkig zijn er heel wat instrumenten die je als chef
kan gebruiken om duurzame keuzes te maken. Als
toekomstig topchef kan je hiermee eenvoudig en
snel aan de slag.
KEURMERKEN EN LABELS
Keurmerken en labels zijn herkenbare symbolen
die de garantie bieden dat het product volgens
bepaalde normen is gemaakt. Producenten mogen
ze niet zomaar op hun product zetten; ze moeten
aan strenge eisen en controles voldoen.
Keurmerken en labels helpen je om in één oogopslag te zien hoe duurzaam een product is. Is je
ingrediënt bio, niet afkomstig uit ontbost gebied,
fairtrade … ? We geven hiernaast per label wat meer
uitleg. Weet dat ook deze labels niet altijd perfect
werken en soms aan kritiek onderhevig zijn.

*FSC en PEFC zijn in de keuken vooral belangrijk voor
verpakkingsmateriaal uit karton.
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Fairtrade – eerlijke handel

Programme for the

Het label voor eerlijke han-

Endorsement of Forest

del: Fairtrade garandeert goede

Certification Schemes*

arbeidsomstandigheden en omvat

PEFC is een internationale mili-

ook een reeks milieucriteria. Het

euorganisatie die verantwoorde en

label biedt (financiële) ondersteuning aan de land-

duurzame houtwinning stimuleert. Het is dan ook

bouwer en zijn gemeenschap.

een internationaal label voor duurzame bosbouw.
Je vindt het label op hout- en papierproducten.

EU Biolabel
Het biolabel wordt toegekend

Aquaculture Stewardship

aan producten afkomstig van

Council

biologische landbouw. De producten zijn vrij van
kunstmatige meststoffen en pesticiden.

Het ASC-label (Aquaculture
Stewardship Council) garandeert dat vis afkomstig
is van duurzame kwekerijen die het welzijn van de

RSPO : Roundtable on

dieren waarborgen en een lage impact hebben op

Sustainable Palm Oil -

de natuurlijke omgeving.

Duurzame palmolie
RSPO is het internationale label

Marine Stewardship Council

voor duurzame palmolie. Het geeft aan dat de

MSC is een internationaal label

productie volgens 8 principes gebeurt, waar-

voor duurzame vis. Je vindt het

onder transparantie, respect voor de lokale

terug op wilde vis en zeewier. Het

wetgeving, aandacht voor milieu en goede
arbeidsomstandigheden.

label garandeert dat de vis gevangen en het zeewier geoogst is met respect voor
het milieu en de vispopulatie. Het label wordt

Rainforest Alliance Certified

beheerd door MSC, een onafhankelijke non-

Rainforest Alliance is een inter-

profitorganisatie

nationaal label voor duurzame

bevordert.

die

duurzame

visvangst

landbouw. Het label garandeert
goede arbeidsomstandigheden en een beperkte

V-Label

impact op het leefmilieu. Bovendien besteedt het

Om duidelijk te maken dat

aandacht aan biodiversiteit. Je vindt het label

alle ingrediënten van een
product

enkel terug op voedingsproducten.

vegetarisch

of

veganistisch zijn is er het internationale V-Label.
Forest Stewardship Council*

Dit geeft aan dat een product geschikt is voor

FSC is een internationaal label voor

wie vegetarisch of veganistisch eet. Het label is

duurzame bosbouw. Het label is van

niet verplicht en staat dus niet op alle veggie en

toepassing op hout en afgeleide producten.

vegan producten. Het V-Label kent twee varian-

Een FSC-label garandeert dat een product afkom-

ten: een voor veggie producten en een voor vegan

stig is uit verantwoord beheerde bossen, en/of

producten.

gerecycleerd materiaal.
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PLATFORMEN VOOR KORTE KETEN
Wil je meer lokaal aankopen? Dan kan je bij producenten in de buurt terecht. Een korteketenplatform
maakt het je nog makkelijker: van alle boeren in je
buurt krijg je één factuur, één levering en volledige
traceerbaarheid van boer tot keuken.
Via Linked.Farm kan je bijvoorbeeld ontdekken waar
je lokale producten kan aankopen. Met het kaartje op
www.linked.farm vind je een platform in jouw regio.

SEIZOENSKALENDER
Op de groente- en fruitkalender van VELT zie je
in één oogopslag welke groenten en fruit op dit
moment in het seizoen zijn.
www.velt.be/kalenders-van-velt
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