
Berichten van de Denktank 

Ons koop- en eetgedrag 

Het thema van de Denktank voor het nieuwe seizoen 

‘De vrouw als consument’ is u al bekend (Denken & 

Doen - juni 2017 - pagina 7). Wij richten ons vooral op 
ons koop- en eetgedrag. In de komende tijd willen 
wij u informeren over allerlei zaken die onder deze 

noemer vallen. 
 

Voedselverspilling 

U heeft er vast al eerder over gelezen: wij verspillen 

per persoon bijna 50 kilo goed voedsel per jaar. Het 

gaat om voedsel dat we weggooien omdat het over 

de datum* is of omdat we te veel hebben klaarge- 

maakt. Voedselverspilling kost veel geld en is boven- 

dien schadelijk voor het milieu. Inspecteer daarom voordat u boodschappen gaat doen eerst 

de koelkast en voorraadkast en maak daarna een boodschappenlijstje. U kunt dan gerichter 

boodschappen doen en zo voorkomen dat u later voedsel moet weggooien.** 

Niet alleen wij consumenten zijn schuldig aan verspilling van voedsel, in de productieketen 

wordt eveneens veel goed voedsel weggegooid. Kromme courgettes en kontjes van tomaten 

zijn niet geschikt voor de productie en worden als afval beschouwd. Gelukkig heeft een mili- 

eubewuste ondernemer hiervoor een oplossing bedacht: hij is de ‘Verspillingsfabriek’ begon- 

nen. Hier worden van dit ‘afval’ onder meer soepen en tomatensauzen gemaakt. Onder de 

merknaam Barstensvol zijn deze producten al in verschillende supermarkten verkrijgbaar. Een 

mooi initiatief om verspilling van voedsel te stoppen. Kijkt u voor het hele verhaal eens op de 

volgende site: www.deverspillingsfabriek.nl, daar kunt u ook lezen waar u deze producten kunt 

kopen en op deze manier een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling. 

Namens de Denktank: Henny de Wit 
e-mail:  henny.dewit@planet.nl 

 
* Houdbaarheid kan als volgt worden 

weergegeven: ‘te gebruiken tot’ (TGT) 

en ‘tenminste houdbaar tot’ (THT). Bij 

TGT gaat het om producten die kunnen 

bederven. Na de genoemde datum 

kunnen er schadelijke bacteriën in het 

product zitten. De aanduiding THT staat 

op producten die niet zo snel kunnen 

bederven en ook na die datum nog 

goed zijn. 

 
** Het Voedingscentrum geeft een Be- 

waarwijzer uit, deze kunt u gratis down- 

loaden op www.voedingscentrum.nl. 
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