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Voedsel bewustwording in de horeca. 

Er zijn veel dingen die je in de keuken doet,
omdat je ze zo geleerd hebt of altijd zo gedaan
hebt. Maar het kan ook anders, duurzamer. En
dat is niet moeilijk, je moet 't alleen even weten...
Deze informatiegids geeft eenvoudige opties of
alternatieven om een meer duurzame keuze te
maken in je keuken. Lees 'm een door en kijk wat
jij in jouw keuken zou kunnen toepassen. 

p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7 - 11
p. 12
p. 13 - 14
p. 15



Duurzaam voedselsysteem

Waarom verduurzamen?

Aansluiten bij een verduurzamende doelgroep

Waarom voedsel verduurzamen binnen jouw
horecaonderneming?

Het woord ‘’duurzaam’’ betekent geproduceerd of verkregen op een manier die het
milieu en de natuur zo min mogelijk belast. Een duurzaam voedselsysteem is een
systeem dat voorziet in de voedsel- en voedingsmiddelenbehoefte van zowel huidige
als toekomstige generaties, waarbij ook de ecologische systemen op aarde worden
beschermd. 

Hoewel de horeca niet tot de grootste vervuilers behoort, is het wel van groot belang
om ook deze branche te verduurzamen vanwege de grootte en snelle groei.  De
implementatie van duurzamere voedselkeuzes is essentieel om thema's zoals de
opwarming van de aarde, klimaatverandering, lucht- en watervervuiling, ontbossing en
de vermindering van biodiversiteit tegen te gaan.  

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de individuele veranderingen die zij
kunnen maken om milieuproblemen tegen te gaan.  Er wordt hierdoor meer waarde
gehecht aan een duurzamere maaltijd, gerechten met een verhaal. Er wordt meer
transparantie verwacht in bijvoorbeeld ingrediënten. Zoals waar je producten vandaan
komen en welke impact deze hebben op het milieu. Door te vermelden dat gerechten
bereid zijn met lokale producten uit het seizoen en/of plantaardig zijn is het duidelijk
voor de gast dat het gerecht duurzamer is.   
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Wie zijn wij?
Duurzame Horeca Nederland

In onze toekomstvisie heeft 'uit eten gaan' enkel nog een positieve impact

op mens en planeet. Horecaondernemers ervaren nog vele obstakels in het

verduurzamen van hun restaurant. Wij inspireren, informeren en helpen

horecaondernemers in Nederland hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Door horecaondernemers, duurzame partners, overheden en

maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. Samen met de

keten proberen we de drempels om te buigen naar kansen om duurzamer

te werken. En we laten zien dat het kan!

Samen werken aan een duurzame horeca.

Website: www.duurzamehorecanederland.nl.

Mail: info@duurzaamuiteten.nl.
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Avocado    
Global warming       1,3 
Landgebruik m2      2,1
Waterconsumptie    1,3 

Hamburger
Global warming       20 
Landgebruik            10
Waterconsumptie    0,16 

Kaas 48+ 
Global warming       12 
Landgebruik            5,2
Waterconsumptie    0,001

Gerookte zalm 
Global warming       6,6
Landgebruik            2,1
Waterconsumptie    0,04

 

Levenscyclusanalyse

Hoe weet je welk voedsel duurzaam is?
Om te achterhalen welke voedingsmiddelen daadwerkelijk duurzaam zijn,

zijn er veel verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet

worden. 

De duurzaamheid van voedingsmiddelen kun je meten met behulp van een
levenscyclusanalyse. Deze analyse houdt rekening met alle fases van het product, van
het telen of fokken van het voedsel tot de verwerking van het restafval. Zo wordt
inzichtelijk gemaakt wat de impact op het milieu is door het verbouwen, fokken,
kweken, verwerken, vervoeren, opslaan, koken en weggooien van voedsel.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een overzicht
gemaakt van de milieu-impact van de belangrijkste voedingsmiddelen. Hierbij worden
6 indicatoren gemeten: uitstoot van broeikasgassen, verzuring, vermesting zoet en zout
water, landgebruik en waterverbruik. Omdat er naast CO2 uitstoot nog zoveel andere
factoren meespelen is het niet zo eenvoudig om te achterhalen welk voedsel
duurzamer is. 
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Hummus
Global warming        5,6 
Landgebruik             9,6
Waterconsumptie     0,102

Vegetarische hamburger 
Global warming        2,6 
Landgebruik             1,4
Waterconsumptie     0,03 

Cashewnoten 
Global warming        3,8 
Landgebruik             13,5
Waterconsumptie      1,9

Wortel 
Global warming         0,4 
Landgebruik              0,2
Waterconsumptie      0,007

Zoals je hierboven kunt zien, is het complex om bepaalde voedingsmiddelen
duurzaam te noemen, omdat er zoveel verschillende factoren vanaf hangen.
Hetgeen wat wij wel weten is: Hoe plantaardiger de menukaart, hoe minder
milieuschade.

Hieronder een klein overzicht van een aantal voedingsmiddelen en de gerelateerde milieu-
impact gebaseerd op de volgende 3 factoren:
1. Global warming uitgedrukt in kg CO2 
2. Landgebruik in m2 
3. Waterconsumptie in m3
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Eiwittransitie.

Ga voor een plantaardige menukaart

Wat is kringlooplandbouw?

Milieuvoordelen eiwittransitie

Volgens onderzoek zijn in termen van proteïneproductie en emissies

vleeskoeien het meest inefficiënt van alle landbouwdieren. Zelfs de meest

duurzame rundveestapel is alsnog vier keer minder efficiënt in landgebruik

dan de minst efficiënt geproduceerde noten of peulvruchten. 

De vermindering van vleesconsumptie binnen de horeca draagt bij aan de
verduurzaming van voedsel. Het toevoegen van vegetarische en veganistische opties
op de menukaart is daarom essentieel. Dierlijke producten hoeven niet volledig
uitgesloten te worden. Het is vooral belangrijk dat er wordt gekeken naar de afkomst
van het product. De impact op het milieu van diverse soorten boerderijen kan erg
verschillen. Door vlees af te nemen van kringlooplandbouw wordt er bijgedragen aan
het natuurlijke proces, zoals reststromen die worden benut. Tevens vergroot het de
biodiversiteit. Via het natuurlijke proces binnen de kringlooplandbouw wordt er veel
minder vlees geproduceerd,, namelijk 80/20. Dit houdt in 80% groenten en 20%
dierlijke producten, zoals vlees, vis en kaas.

Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw. De productie is een
onderdeel van het ecologisch systeem en minder gericht op productiemaximalisatie.
Uitgangspunt is het behoud van klimaat, biodiversiteit, kwaliteit van water, bodem en
lucht en een gezonde bevolking. Dit gebeurt door middel van het minimaliseren van
grondstofgebruik door het hergebruik van producten en het zo efficiënt en zuinig
mogelijk omgaan met ruimte en grondstoffen. 

De helft van de broeikasgasuitstoot uit de Nederlandse landbouw, is afkomstig van
veehouderij. Hiervan is de rundveehouderij verantwoordelijk voor 70% van de
broeikasgasemissies, de varkenshouderij voor 20% en de overige veehouderijsectoren
voor 10%. 

Door meer plantaardig te koken houd je betere marges over. Doordat de prijs van
groenten lager is dan die van vlees, vis en kaas. 

Wees creatief in je bereiding. Met bijvoorbeeld umami voeg je een hartige smaak
toe aan plantaardige producten. Deze smaak is te vinden in tomaat en
paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld shiitake, maar ook zeewieren, tofu, kimchi en
sojasaus.

Tips: 
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Voedsel uit de buurt, op jouw menukaart

Het menu van de toekomst
In diverse fases van je bedrijfsvoering kun je duurzaamheidswinst behalen.

Hieronder wordt per stap beschreven waar je aan zou kunnen denken

tijdens de inkoop voor je horecaonderneming. 

Het inkopen van lokaal voedsel is vaak beter voor het milieu, maar niet altijd. Soms
zijn de productieomstandigheden van een bepaald voedingsmiddel van niet lokaal
geproduceerd voedingsmiddelen een stuk gunstiger. Alsnog heeft het inkopen van
regionaal voedsel veel voordelen. Het bevordert namelijk de regionale economie,
behoud lokale arbeidsplaatsen en leidt ook tot meer variëteit in voedsel. Daarnaast
behoudt en stimuleert het de biodiversiteit, bodem- en grondwaterkwaliteit van
kleinschalige landschapselementen. Het gebruik van seizoensproducten kan worden
beschouwd als duurzaam voedsel, omdat het niet de hoge energie-input van
kunstmatige verwarming of verlichting vereist. 

Seizoensgroenten en -fruit, die in de buurt (op een biologische manier)

worden geproduceerd, zijn het meest duurzaam. 

Kijk wat er in het seizoen is en maak daar gerechten van, in plaats van, wat wil
ik maken en wat heb ik daarvoor nodig. 

Zet gerechten op je menukaart met gedeelde ingrediënten, om voedselverspilling
te voorkomen.

Door porties af te wegen kan je precies de juiste hoeveelheid inkopen. Hierdoor
behoud je overzicht en kun je voedselverspilling voorkomen. 

Tips: 

8
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Asperge
Chinese kool
Komkommer
Lamsoren
Paksoi
Pompoen
Postelein
Prei
Raapjes
Raapstelen
Rabarber
Radijs
Rettich
Rode biet
Rode kool
Romatomaat
Schorseneren
Tomaat
Trostomaat
Tuinboon
Ui
Veldsla
Vleestomaat
Winterpeen
Winterpostelein
Witlof
Witte kool
Wortelen
Zeekraal

Andijvie
Bleekselderij
Bloemkool
Bospeen
Bosui
Broccoli
Chinese Kool
Courgette
Doperwt (vers)
IJsbergsla
Komkommer
Koolrabi
Kropsla e.a.
Lamsoren
Paksoi
Peultjes
Postelein
Prei
Raapjes
Rabarber
Radicchio
Radijs
Rettich
Rode biet
Rode kool
Romatomaat
Rucola
Savooi/groene kool
Sperzieboon
Spinazie
Spitskool
Suikermaïs
Tomaat
Trostomaat
Tuinboon
Ui
Veldsla
Venkelknol
Vleestomaat
Winterpeen
Witlof
Witte kool
Wortelen (niet in juni
beschikbaar)
Zeekraal

Aardpeer
Boerenkool
Chinese Kool
Knolselderij
Koolraap
Pastinaak
Pompoen
Postelein
Prei
Radijs
Rammenas
Rettich
Rode biet
Rode kool
Savooi/groene kool
Schorseneren
Spitskool
Spruitjes
Ui
Veldsla
Winterpeen
Winterpostelein
Witlof
Witte kool

Aardpeer
Andijvie
Bosui
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Chinese Kool
IJsbergsla
Knolselderij
Koolraap
Kropsla
Paksoi
Pastinaak
Peultjes
Pompoen
Postelein
Prei
Raapjes
Raapstelen
Rabarber
Radicchio
Radijs
Rammenas
Rettich
Rode biet
Rode kool
Romatomaat
Rucola
Savooi/groene kool
Schorseneren
Snijboon
Spitskool
Spruitjes
Tomaat
Trostomaat
Ui
Veldsla
Venkelknol
Vleestomaat
Winterpeen
Witlof
Witte kool
Wortelen

Lente
april-mei-juni

Winter
januari-februari-

maart

Zomer
juli-augustus-

september

Herfst
oktober-november-

december

Seizoensgroentenkalender
Met een seizoensgroentenkalender weet je precies welke groenten in het
seizoen zijn en duurzaam zijn in je inkoop. 
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Seizoensvis

Tip:  Door te kijken welke vissen er in het seizoen zijn en het visquotem in

de gaten te houden, koop je vis op een duurzame manier in. 

Lente
april-mei-juni

Zomer
juli-augustus-

september

Herfst
oktober-november-

december

Winter
januari-februari-

maart

Koolvis
Leng
Goat Fish 
Bonito
Red Snapper
Rog
Schelvis
Skrei
Snoekbaars 
Tarbot 
Tong 
Tonijn
Zalm
Zeewolf

Bonito
Dorade
Harder
Heek
Kabeljauw
Kreeft
Makreel
Rode Poon
Roodbaars
Schol 
Zalm
Zeebaars 

Ansjovis
Barramundi
Corvina
Goat Fish 
Kingfish
Koolvis
Mahi Mahi
Merlijn
Rascase
Red Snapper
Sardine
Schelvis
Skrei
Spiering
Tonijn
Zwaardvis

Black Cod
Boque
Dorade
Meivis
Heek
Horsmakreel
Inktvis
Jobfish
Makreel
Poulpo
Roodbaars
Sepia
Skrei
Zalm
Zeeforel

Hollandse garnalen     15,4
Tonijn uit blik             14,5
Forel                           12,7
Koolvis                         8,8
Schol                            7,2
Kabeljauw                    6,9
Zalmfilet                      6,6
Makreel                        2,1

Global warming CO2 uitstoot: 
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Biologisch

Het biologische keurmerk is niet altijd

een duurzame keuze, luister en vraag naar

het verhaal van de boer. Kijk waar het

product vandaan komt en welke weg het

aflegt.

Biologische producten worden geteeld zonder
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het gebruik
van meststoffen met stikstof veroorzaakt
uitstoot van lachgas en methaan. Dit zijn beide
sterke broeikasgassen. Geen chemische
bestrijdingsmiddelen bieden voordelen zoals
producten die vrij zijn van bestrijdingsmiddelen
en insecticiden. Hierdoor is de biodiversiteit
groter, bevordert het dierenwelzijn en raakt het
grondwater niet vervuild. 

Biologisch voedsel scoort echter slechter op het
gebied van landgebruik. Dit komt omdat er meer
grond nodig is om dezelfde hoeveelheid te
produceren. Daar tegenover staat wel dat het
land dát gebruikt wordt van betere kwaliteit is
zoals een rijkere bodem en meer biodiversiteit. 

Het inkopen van biologisch voedsel wordt vaak
als financieel obstakel ervaren door
horecaondernemers. Wil je niet alles biologisch
inkopen? Kijk dan naar het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. En overweeg in ieder geval
om de voedingsmiddelen met een hoog
pesticidegebruik biologisch in te kopen.
Hiernaast geven we een overzicht van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen van een
aantal veelgebruikte groenten. 

Asperges
Avocado 
Champignons 
Kool
Mais
Aubergines 
Uien
Papaja 
Ananas
Zoete aardappel
Grapefruit
Cantaloupe 

Voedingsmiddelen met relatief
laag gebruik van
bestrijdingsmiddelen:

 

Appels 
Paprika’s 
Komkommers 
Aardappelen
Druiven 
Cherry tomaten
Boerenkool
Pompoen
Nectarines
Perziken
Spinazie
Aardbeien
Hete pepers 

Voedingsmiddelen met hoog
gebruik van
bestrijdingsmiddelen, kies
daarom voor biologisch:
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Demeter: biologisch-dynamische productie, met de focus op gesloten kringlopen.
Europees Biologisch keurmerk: een keurmerk van de EU voor biologische
producten. 
EKO: een keurmerk voor biologische producten in Nederland. 

MSC: een keurmerk voor wilde vis met een focus op het naleven van de visvangst-
quota en de borging van vangstmethode. 
ASC: een keurmerk voor kweekvis met een focus op antibioticagebruik, milieu en
arbeidsomstandigheden. 
Beter leven: een keurmerk ontwikkeld door de dierenbescherming om
diervriendelijke producten te ondersteunen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt
in 1-, 2-. 3- sterren. 

Rainforrest Alliance: een keurmerk met een focus op natuurbehoud en betere
sociale omstandigheden in landbouw, bosbouw en toerisme. 
UTZ Certified: een keurmerk met een focus op duurzame landbouw en een betere
toekomst voor boeren en arbeiders, hun families en milieu. 

Keurmerken:
Tijdens de inkoop van voedingsmiddelen bieden keurmerken ondersteuning in het
maken van de juiste keuze. Zij maken het mogelijk in één oogopslag te zien of het
product een duurzame keuze is. 

Biologische keurmerken: 

Duurzame keurmerken: 

Eerlijke handel:   

Voor een overzicht van alle keurmerken, ga dan naar de keurmerkenwijzer van Milieu
Centraal, www.keurmerkenwijzer.nl. 

Verbeter ketensamenwerking om duurzame
inkoop te organiseren.
Verbouw zelf groenten/fruit in of buiten een kas.
Zet meer vegetarische/veganistische gerechten op
de menukaart.
Werk samen met lokale en kleinschalige boeren,
brouwers, branders en telers.
Neem je producten af bij twee verschillende
lokale leveranciers. Zo kun je per periode bekijken
wat er wordt aangeboden en beperk je het aantal
voedselkilometers. 
Werk samen met fairtrade leveranciers die
gebruik maken van biologisch afbreekbaar
materiaal voor hun producten.
Laat alles in één keer leveren om
brandstofuitstoot te verminderen. .
Koop zoveel mogelijk vers en vermijd bewerkte
producten. 
Mijd producten van grote voedingsbedrijven. 

Concrete toepassingsmogelijkheden
inkoop:
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Zet koelkasten op een plek waar geen direct zonlicht komt of bij warmtebronnen
zoals verwarming, oven en kookplaat. Om verhoging van energieverbruik te
voorkomen. 
De gebruikelijke temperatuur is 4 °C voor een koelkast en voor een vriesvak -18 °C. 
Ontdooi vriezers regelmatig, dikke ijsblokken verspillen energie en controleer op
afdichting. 
Onderhoud keukenapparatuur zodat ze langer meegaan. 
Vervang na 8 tot 15 jaar koelkast en vriezer.
Bewaar producten zoveel mogelijk in de originele verpakking. Is iets geopend, dek
het dan goed af.
Restjes kun je na bereiding maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren. Laat warme
gerechten eerst goed afkoelen, voordat je ze in de koelkast zet. 

Concrete toepassingsmogelijkheden opslag:

Minder voedselverspilling
In de opslag van voedsel gaat er vaak veel voedsel verloren. Door een

menukaart te hanteren met een selectie aan gerechten, kan je opslag klein

blijven. Dit zorgt voor meer overzicht en minder voedselverspilling.

Daarnaast zorgt een daghap of dagsoep ook voor minder verspilling, omdat

in dit gerecht eventuele voedingsmiddelen kunnen worden gebruikt die

door bijvoorbeeld bederving weggegooid zouden worden. 

Vacumeren
Vacumeren is het verpakken van voedsel op een luchtvrije manier. Het verlengt de
houdbaarheid en versheid van voeding tot vijf keer en voorkomt vriesbrand bij het
invriezen. Hierdoor gaat de smaak en de structuur niet verloren. Daarnaast kan er
financiële winst worden behaald door voedingsmiddelen niet weg te gooien maar te
vacumeren. Ook groenten en fruit uit het seizoen kunnen op deze manier gemakkelijk
worden bewaard voor een later moment. Dit zorgt voor een flexibele tijdsindeling van
de verwerking. 

Shockvriezer
Een shockvriezer zorgt ervoor dat warme gerechten razendsnel en veilig worden
ingevroren voor een langere houdbaarheid. Bacteriën maken dankzij het snelle
invriezen geen kans om zich te ontwikkelen en ook de smaak en structuur blijven
optimaal behouden.
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Herstel traditionele kooksystemen zoals fermenteren, marineren en roken voor
energiebesparing. 
Fermenteren is een duurzame bereidingstechniek, omdat voedselresten hierdoor
alsnog benut en opgegeten kunnen worden. Daarnaast voegt gefermenteerd
voedsel extra smaak toe aan een plantaardig gerecht. Fermenteren niks voor jou?
Gebruik dan het hele product in een gerecht of verwerk het in bijvoorbeeld
pesto’s, chutneys en jam. 
Kook van kop tot staart en van vis tot graat. 
Bereid gerechten met de rest-verwerking van voedingsmiddelen in een
daggerecht. 
Verbouw zelf groenten en fruit of kruiden. 
Gebruik etiketten met datum bij binnenkomst en verweking van het voedsel. 
Gebruik vloeibaar plantaardig frituurvet bij frituren. Plantaardig vet heeft een
lagere milieubelasting dan dierlijk vet.

De creativiteit van de chef
In de bereiding van voedsel kan er op verschillende manieren

duurzaamheidswinst behaald worden. Door het hele product te gebruiken

voorkom je onnodige verspilling. 

Duurzame bereidingstechnieken:

Gebruik energiezuinige apparaten, energielabel A++ en A+++.
Gebruik geen grotere apparaten dan nodig. Grotere apparaten verbruiken meer in
kilowattuur. 
Gebruik en koop keukengerei van bamboehout, kurk en gietijzer.
Van de elektrische kookplaten is inductie het zuinigst.
Kies een pan op maat en zet deze op een pit waarbij de pan de pit helemaal
bedekt.
Kook in weinig water en zo kort mogelijk, met een deksel op de pan. Een deksel
zorgt voor 2 tot 3 keer minder energiegebruik.
Koken op half gas of laag ga, verlaagt je energiegebruik met 60%. 
Een snelkookpan bespaart 50-70% aan kooktijd en energie.
Gebruik de heteluchtstand van de oven in plaats van de conventionele stand met
boven- en onder warmte. Deze verbruikt zo’n 15-22% minder energie.

Hier moet je op letten bij de apparatuur in je keuken:  
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Bloemkool met mosterdzaad of bloemkoolpickles met kerrie, kurkuma, korianderzaad en
komijnzaad. 
Wortels met korianderzaad, 
Rode kool met karwijzaad. 
Spruitjes met gerookt zout, tijm en laurier.
Radijsjes met plakken verse gember of met mierikswortel, dille en dragon. 

Een schone glazen pot. 
250 gram wortel/witte-, rode- of spitskool. 
2 lente-uien. 
2 plakjes gemberwortel.
2 reepjes citroenschil. 
1 rode peper. 
7 gram zeezout.

Met behulp van deze recepten, kan je gemakkelijk een start maken
met het inleggen- en fermenteren van groenten. 

Inleggen van groenten
Zo leg je alle groenten in (voor 2 middelgrote potten). Snijd stevige, knapperige groenten het
liefst in dunne plakken. Bijvoorbeeld: 

Maak 500 gram groenten schoon en snijd ze in dunne plakken. Doe 250 ml azijn en 100 ml koud
water met 1 eetlepel zout en 1 eetlepel suiker in een pan en breng dit mengsel aan de kook.
Draai het vuur uit zodra het mengsel stevig kookt en voeg de groenten en de specerijen toe
(venkel, koriander, mosterd, karwijzaad, komijnzaad of steranijs zijn geschikt). Schep de hete
groenten voorzichtig gesteriliseerde potten en bedek ze met het pekelvocht. Bewaar ze tot
gebruik op een koele plek en zet ze na opening in de koelkast. 

Gefermenteerde wortelsalade
Bereidingstijd: 20 min. 
Fermentatietijd: 1 week. 
Hoeveelheid: 500 ml. 

Wat heb je nodig: 

Rasp 250 gram wortels (of witte kool/rode kool/spitskool). Snijd 2 lente-uien in ringen. Meng
alles met 2 plakjes gemberwortel, 2 reepjes citroenschil, en 1 rode peper en doe in een schone
glazen pot. Meng 200 ml water met 7 gram zeezout en giet erbij. Leg een gewicht op de wortels
zodat ze volledig onderstaan en laat 4 dagen tot 1 week op een donkere plek bij
kamertemperatuur fermenteren. De pekel wordt door de melkzuren enigszins troebel. Zet dan de
pot op een koele plek om het proces te stoppen.
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Samen werken aan een duurzame horeca.
Mocht je meer willen weten van Duurzame Horeca
Nederland ga naar de website of neem contact met ons
op! 
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