VOEDSELVERSPILLING
À LA CARTE

INTRODUCTIE
Bedankt voor de interesse en inzet om de strijd tegen
voedselverspilling aan te gaan. Hier volgt een korte
introductie voordat de oplossingen benoemd zullen worden.
Niemand hoeft overtuigd te worden van het feit dat een groot deel van
ons voedsel verspild wordt. De discussie kan beter gericht worden
op het belang er iets aan te doen.
Wist u dat een gemiddeld restaurant 25 tot 35% van de ingekochte
producten ongebruikt weggooit? bron
En dat hiervan ongeveer 70% zelfs nooit de keuken verlaat bron
Een korte berekening laat de financiële impact duidelijk zien: Stel, je
inkoop is 30% van je omzet, en van je ingekochte producten wordt
gemiddeld 30% verspild, dan verlies je dus bijna 10% aan omzet!
De voordelen van het tegengaan van voedselverspilling zijn eindeloos.
Er zijn ten eerste de overduidelijke morele en ethische overwegingen;
langzaamaan raken de natuurlijke bronnen van de aarde uitgeput, en
daarnaast zijn er ontelbaar veel mensen die leven met honger.
Maar, er zijn evengoed belangrijke overwegingen voor de ondernemer
om voedselverspilling tegen te gaan. Bij het voorkomen van verspilling
stijgt de winstgevendheid, dalen de kosten, en verbetert het imago.
Dat imago wordt steeds belangrijker. Uit onderzoek is gebleken
dat 87% van de millennials eerder loyaal zou zijn aan een bedrijf dat
zich inzet voor sociale en milieuproblemen. bron
Elk restaurant is uniek, en er bestaat geen one-size-fits-all oplossing als
we het hebben over voedselverspilling tegengaan. Deze handleiding is
zorgvuldig samengesteld, en bestaat uit vele oplossingen die makkelijk
implementeerbaar zijn. Hopelijk zit er voor iedereen iets
bruikbaars tussen, om zo met z'n allen ons steentje bij te
dragen aan de oplossing van dit probleem.
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1. MENUKAART
Dit hoofdstuk laat zien hoe de vormgeving van de menukaart
aangepast kan worden om zo voedselverspilling te voorkomen.
Door gerechten in 'kleine' en 'grote' porties aan te bieden kunnen
gasten zelf inschatten hoeveel ze willen én kunnen eten. Dit kan
ertoe bijdragen dat gasten vaker hun bord leegeten. bron
Door middel van een beknopte menukaart met een beperkte
hoeveelheid gerechten wordt de kans op verspilling verkleind.
Want: hoe minder gerechten, hoe minder producten, wat de
kans op verkoop van de wel aanwezige producten vergroot. bron
Door één product in meerdere gerechten te verwerken kan de
kans op verkoop vergroot worden, en daarmee wordt de kans
op verspilling verkleind. bron
Geef bijgerechten niet standaard, maar op aanvraag of tegen
betaling. Deze aanpak laat gasten nadenken over of ze het
bijgerecht daadwerkelijk willen. bron
Bied een dagmenu / chefs menu aan. Hierin kan de keuken
producten verwerken die sneller of bijna over datum voordat
het zo ver is.
Laat ruimte voor eigen interpretatie over aan de chef. Doe dit
door middel van beknopte beschrijvingen op de menukaart. Op
deze manier kan de chef spelen met de voorraad, met het oog
op het voorkomen van verspilling.
Serveer gerechten op kleinere borden. Dit creëert de illusie
dat er meer eten op ligt. Volgens onderzoek leidt dit tot
gemiddeld 17% minder bordafval. bron
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2. PARTNERS
Een restaurant kan samenwerken met partners die ook
strijden tegen voedselverspilling. We doen het immers samen.
Door te klikken op de gele namen wordt u doorverwezen naar de desbetreffende website.

Kies voor buitenbeentjes. Dit zijn groenten en andere producten
die niet voldoen aan de esthetische eisen van de generieke markt
en hierdoor worden afgewezen. InStockMarket is een platform
dat dit soort producten redt en aanbiedt aan de horeca.
Serveer bijvangst op de kaart, in tegenstelling tot de 'standaard'
en overbeviste vissoorten. Hiermee kun je gasten verrassen met
onbekende en nieuwe smaken, en tegelijkertijd red je de bijvangst
van weggegooid worden. Aanbieders hiervan zijn Eco SeaFood,
Wild Catch, en ATL Seafood.
Op de website van Verspilling is Verrukkelijk zijn meer dan 25
initiatieven te vinden die producten aanbieden met het oog op
het voorkomen van voedselverspilling. Restproducten en overschotten krijgen zo een tweede kans op de markt.
Producten of gerechten die overblijven aan het einde van de dag die
nú wegmoeten, kunnen aangeboden worden op het platform van
Too Good To Go. Zo kunnen consumenten ze alsnog redden van
verspilling.
Onverkochte overschotten kunnen gedoneerd worden aan de
Voedselbank. Hiermee worden mensen in nood geholpen, én
verspilling wordt voorkomen. Een win-win situatie.
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3. INKOOP
Voedselverspilling voorkomen bij de bron. Alle producten die
gekocht worden, moeten ook vérkocht worden om de winstmarges te optimaliseren.
Het bijhouden van de voorraad is doorslaggevend. Hierdoor wordt
voorkomen dat overschotten aangeschaft worden. Deze taak kan
tijdrovend zijn, daarom zijn er tools ontwikkeld die hierbij assisteren.
Een voorbeeld is InOne, een horeca-gefocust platform waarin je alle
voorraden, leveranciers, en bestellingen kunt opslaan. Zo kan niks
meer over het hoofd gezien worden.
Probeer de voorraad laag te houden, en de bestel-frequentie hoog.
Op deze manier wordt voorkomen dat producten lang in de opslag
liggen en over de datum kunnen raken.
Gebruik verkoopdata van voorgaande periodes, weersvoorspellingen,
vakanties, en feestdagen om verwachtingen te scheppen over drukte.
Deze data kunnen gebruikt worden om de bestelhoeveelheden beter
te schatten. bron
Hou bewaarmethoden in gedachten bij het bestellen van producten.
Besef hiervan kan helpen bij het voorkomen van verspilling. Als
producten een korte houdbaarheid hebben, denk bij voorbaat na
over hoe dit verlengd kan worden. Het hoofdstuk 'Bereiding' bevat
tips en ideeën voor het verlengen van de houdbaarheid.
Werk met hele producten en dieren. Dit in tegenstelling tot deels
of volledige verwerkte producten en dieren. Dit is een manier om
voedselverspilling op een grotere schaal tegen te gaan. Deze
methode heet 'Van Kop tot Staart'. bron
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4. OPSLAG
Producten op de juiste manier bewaren is van doorslaggevend
belang voor het voorkomen van voedselverspilling.
Regel 1: First-In-First-Out. Gebruik producten die als eerste binnenkomen als eerste. Plaats producten die later binnenkomen achteraan
in de opslag geplaatst worden. Dit is bij veel restaurants al vanzelfsprekend, maar mag niet vergeten worden in de strijd tegen voedsel
verspilling.
Check met enige regelmaat of koelkasten en vriezers op de juiste
temperaturen opereren. Voor koelkasten is dit tussen de 4°C en 7°C,
en voor vriezers minimaal -18°C.
Vocht, zuurstof, en kruisbesmetting versnellen het bederf van
producten. Om dit te voorkomen is het belangrijk om alle producten
in luchtdichte en schone bakken te bewaren. Een nog veiligere manier
van bewaren is om producten vacuüm te verpakken. Henkelman
biedt machines aan waarmee dit makkelijk gedaan kan worden. Deze
opslagmethode werkt bijzonder goed bij vlees- en visproducten,
soepen en sauzen. Een bijkomend voordeel is dat je met vacuüm
verpakte producten 'sous-vide' kunt koken. Een leuke en interessante
toevoeging aan de menukaart en huidige kooktechnieken.
Portioneren kun je leren! Door producten direct bij binnenkomst te
verwerken en te verdelen in porties, wordt het gebruik efficiënter. Zo
hoeft de keuken elke dag alleen maar de benodigde hoeveelheden te
ontdooien of te verwarmen, en kan de rest in de koeling blijven waar
de houdbaarheid het langst is. bron
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Bewaar deze producten op kamertemperatuur, in plaats van in
de koeling. Hierdoor blijven ze langer houdbaar, en blijven de
kwaliteit en smaak behouden.
Aardappels
Tomaten
Komkommer
Knoflook & Ui
In een koeling is de temperatuur nooit helemaal gelijk verdeeld. De
bovenste helft is namelijk warmer dan de onderste helft, en de
achterkant is kouder dan de voorkant. Daarom zijn er specifieke
geschikte plekken in een koeling voor bepaalde producten.
Bewaar zuivel en eieren in de bovenste helft.
Bewaar vlees en vis tegen de achterkant.
Sommige producten produceren ethyleengas. Dit gas versnelt het
rijpen van andere producten. Dit proces heet symbiose. Als we
het hebben over het voorkomen van voedselverspilling, willen we
dit zo veel mogelijk voorkomen. Dit kan door bepaalde producten
apart te bewaren van anderen, namelijk:
Bananen, avocado's, tomaten, meloenen, perzikken, peren, en
groene uien geven ethyleengas af.
Aardappels, appels, bladgroen, bessen, en pepers zijn gevoelig
voor ethyleengas. bron
10% van al het voedsel dat verspild wordt is een gevolg van misvattingen over houdbaarheidsdata. In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen 'te gebruiken tot' en 'tenminste houdbaar
tot'. De eerste moet serieuzer genomen worden dan de ander, want
deze geeft de datum aan waarop er mogelijk gezondheidsrisico's
kunnen ontstaan. De t.h.t. geeft alleen de datum aan tot wanneer
een optimale kwaliteit gegarandeerd kan worden. Vertrouw
op je zintuigen om zelf in te schatten of het product nog
bruikbaar is. bron
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Communicatie tussen de keuken en de bediening is belangrijk. Laat
het keukenpersoneel de bediening informeren over producten die
bijna bederven. Op deze manier kunnen zij tijdens de service deze
producten en/of gerechten aanraden aan de gasten, om zo de
verkoop te versnellen.
Wees niet bang om producten en/of gerechten te laten 'uitverkopen'
Deze aanpak staat sterk in het belang van het tegengaan van
voedselverspilling. Door minimale inkoop en voorraad is de kans dat
de aanwezige producten verrotten veel kleiner. Het kan eng zijn als
ondernemer om 'nee' te verkopen aan je gasten. Je kan teleurstelling
wegnemen bij gasten door het verhaal achter deze keuze uit te leggen
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5. BEREIDING
Het meeste voedsel in restaurants wordt verspild tijdens de
bereiding. Hier volgen de ideeën om dit te voorkomen.
In het vorige hoofdstuk werd portioneren al kort genoemd. De juiste
porties gebruiken zal inherent leiden tot minder verspilling. Probeer
je altijd te blijven houden aan de hoeveelheden als beschreven in de
recepturen.
Voedselverspilling voorkómen is het hoofddoel. Het verlengen van de
houdbaarheid van producten is een methode hiervoor. Het volgende
onderdeel beschrijft een aantal conserveringstechnieken.
Het invriezen van producten werkt goed omdat bacteriën en
schimmels gedijen bij lage temperaturen. Zorg ervoor dat alles in de
vriezer bewaard wordt in luchtdichte bakjes of zakjes. Bijna alles is
geschikt om ingevroren te worden, behalve: romige soepen en
sauzen, komkommer, gekookte eieren, gekookte pasta en rijst,
producten op een basis van mayonaise, en sla. bron
Drogen en dehydrateren zijn goede manieren om vocht te onttrekken aan producten. Voornamelijk producten zoals vis, vlees,
fruit, granen en noten zijn uitermate geschikt om te drogen.
Dehydrateren kan gedaan worden met een speciale machine, of
in de oven op een lage temperatuur voor een langere tijd bron
Pekelen is nog een manier van vocht onttrekken aan producten
om zo de houdbaarheid te verlengen. Dit wordt gedaan door het
product volledig te bedekken in zout. Dit werkt voornamelijk goed
voor vis, maar ook voor vlees. Daarbij versterkt deze techniek ook
nog eens de smaken en aromas! bron
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Inmaken is een techniek vergelijkbaar met pekelen, maar dan met
fruit en suiker, in plaats van vis en zout. Door fruit op een lage
temperatuur te koken met water en suiker worden heerlijke jams,
confituren, en sauzen gecreëerd.
Groenten kunnen eveneens ingemaakt worden in zuur. Een vloeistof
met een zuurgraad van minimaal 5% is hiervoor nodig. Dit wordt
gemengd met suiker, azijn, water, en de specerijen en kruiden naar
keuze. Kook dit samen tot de suiker is opgelost. Voeg de groente toe.
Hoe langer je de groente meekookt, hoe zachter deze wordt; hoe
korter, hoe knapperiger deze blijft. Bewaar het mengsel minstens drie
dagen in een gesteriliseerd en afgesloten potje. Hierna is het enkele
maanden houdbaar. bron
Verse kruiden bederven erg snel, en hebben doorgaans een houdbaar
heid van slechts een paar dagen. Om de houdbaarheid te vergroten
kunnen ze gebruikt worden om aromatische oliën te maken. Zorg er
eerst voor dat de kruiden compleet droog zijn. Kneus ze licht waarna
ze kunnen worden toegevoegd aan een olie naar keuze. Extra Vierge
olijfolie werkt het beste. Het mengsel kort verhitten zorgt ervoor dat
smaken en aroma's beter geabsorbeerd worden. Ook hier is het van
belang om het potje van tevoren te steriliseren. recept
Fermenteren brengt veel voordelen met zich mee. Naast de verlengde
houdbaarheid, zijn gefermenteerde producten ook makkelijker verteerbaar. Fermenteren werkt het beste met groente. Het fermentatie
proces wordt in gang gezet door gesneden groente te mengen met
zout en water. Tijdens dit proces wordt lactobacillus vrijgelaten, en
deze fermenteren suikers naar melkzuur. Dit melkzuur geeft smaak
en suikers naar melkzuur. Dit melkzuur geeft smaak en zorgt ervoor
dat andere bacteriën minder goed gedijen. Alle potjes waarin
gefermenteerd wordt dienen vooraf gesteriliseerd te worden. bron
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Tot zover de conserveringstechnieken. Nu volgen er een aantal ideeën
voor het (her-)gebruiken van bij- en restproducten.
Botten, kraakbeen, huid, en koppen van vlees- en visproducten lenen
zich erg goed om bouillons, soepen, en sauzen van te maken. recept
Dit zijn eigenlijk oneetbare onderdelen, en op deze manier wordt alle
waarde en smaak eraan onttrokken. Dit kan ook met de afsnijdsels en
kontjes van groenten en kruiden. recept
Fruitschillen, en bijvoorbeeld ook komkommerschillen, zijn uitermate
geschikt om water mee te infuseren. Dit voorkomt verspilling, haalt alle
waarde uit de producten, en is erg makkelijk te doen. Daarnaast is het
leuk voor de gasten om te horen dat het huisgemaakt is, met een
duurzame gedachte erachter. recept
Eveneens kunnen fruitschillen, afsnijdsels, en overrijpe vruchten gebruikt
worden om siropen te maken. Door suiker op te lossen in kokend water
en er dan het fruit aan toe te voegen. Laat dit een uur pruttelen, en zeef
dan de stukken eruit. Citroenrasp en munt geven extra aroma's. recept
Een laatste idee voor het gebruik van fruitschillen is om er snoep van te
maken. Dit kan heel makkelijk door ze een paar keer te koken, wat de
bittere smaken weghaalt. Maak een suikersiroop, zoals boven
beschreven, en laat de schillen hier een uur in sudderen.
Laat drogen. recept
Vaak zijn de stelen van verse kruiden onwenselijk in gerechten en als
garnering. Gooi ze niet weg! Snij ze fijn, en verwerk ze in het beslag
van producten zoals falafel of ravioli-vulling.
Ook de stelen van broccoli en bloemkool bevatten veel smaak, maar
worden vaak weggegooid omdat de roosjes gebruikelijker zijn. Koken,
roerbakken, of geraspt als alternatief voor rijst. bron
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Afsnijdsels van vlees zoals spierweefsel en vet bevatten ook erg veel
smaak. Door dit te malen kunnen er heerlijke burgers, ragout,
krokketten- en bitterballen-vulling van gemaakt worden.
Overrijpe bananen krijgen vaak donkere plekken, waardoor ze minder
mooi zijn. Maar je kunt er nog steeds heerlijke, vegan pannenkoeken,
muffins, of bananenbrood van maken.
Oud brood dat taai is geworden kun je makkelijk nieuw leven in blazen
door het in de oven te bakken met wat olie, kruiden en zout voor extra
Snij in kleine blokjes voor smaakvolle croutons! bron
Aardappelschillen hebben meer in zich dan vaak wordt gedacht! Maak
heerlijke huisgemaakte chips ervan, of droog ze en maal ze om zo een
glutenvrij alternatief voor bloem te creëren. bron
Als er alsnog overschotten in de keuken overblijven, probeer deze
dan te verwerken in het personeelseten.
Wanneer bestellingen per ongeluk verkeerd bereid zijn, gooi deze dan
vooral niet weg! Maak er iemand blij mee. Bijvoorbeeld het personeel
of een gast. Of als dit niet mogelijk is kan er overwogen om het te verkopen via Too Good To Go.
Bereid nooit te veel van tevoren. Een aanpak waarbij er op aanvraag
bereid wordt voorkomt voedselverspilling.
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6. SERVICE

Creëer een band met je gasten door samen te strijden tegen verspilling.

Zorg ervoor dat de bediening goed geïnformeerd is over porties en
producten. Op deze manier kunnen zij, op hun beurt, weer de gast
informeren over de juiste keuze die het beste bij ze past.
Zoals eerder genoemd kunnen de keuken en de bediening samenwerken om voedselverspilling te voorkomen. Door te communiceren
is iedereen op de hoogte van de producten die er snel uit moeten.
Dit kan een dagmenu zijn, maar deze aanpak werkt ook voor de
standaard menukaart.
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7. RETOUR
Helaas komt het vaak voor dat gasten hun portie niet opkrijgen.
Niet getreurd! Verspilling kan nog steeds worden voorkomen!

De beste aanpak voor het omgaan met bordafval is om actief bezig
te zijn met het aanbieden van 'Foody Bags'. Laat de bediening zelf de
stap zetten om gasten op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat horecagasten in
Nederland zich vaak óf niet bedenken om een Foody Bag te vragen,
óf zich ervoor schamen. Neem zelf deze barrière weg door gasten
gerust te stellen over de mogelijkheid om hun restjes mee naar
huis te nemen. bron
Als er dan toch nog eten overblijft waar niks meer mee gedaan kan
worden, doe dan aan afvalscheiding! Bij voorkeur door het afval gescheiden op te laten halen door InzamelHelden. Zij halen het
emissie-vrij op met elektrische bakfietsen. Bovendien worden de
gescheiden reststromen als secundaire grondstoffen aangeboden.
meer informatie
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8. REINIGING
Werken in de horeca = schoonmaken. Er komt hier weinig voedsel meer
bij kijken, maar toch kan dit proces niet vergeten worden.

Oud frituurvet en gebruikte bakolie kan worden ingeleverd, waarna
bedrijven het omzetten in biobrandstof. In Leiden kan dit o.a. worden
ingeleverd bij de Milieustraat of bij de Kinderboerderij in de Merenwijk.
Voor andere steden en gemeentes kun je heel makkelijk een inleverpunt vinden via Google. Door te zoeken op "frituurvet inleveren + jouw
stad of gemeente".
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9. OVERIG
Enkele oplossingen en aanpakken passen niet binnen één specifiek
proces. Deze zijn in dit laatste hoofdstuk verzameld.

Een enorm goede aanpak, aangeraden door vele bronnen, is het bijhouden van afval-lijsten. Door bij alle afvalbakken in de zaak lijsten
op te hangen, waar het personeel moet opschrijven wat ze weggooien, hoeveel, en waarom, kan er belangrijk inzicht worden
gecreëerd. Kijk na afloop van de dag, of een bepaalde periode, wat
er precies allemaal is weggegooid. Probeer hieruit de oorzaken te
herleiden, om zo doelgericht aanpassingen te maken met het oog
op het voorkomen ervan in de toekomst. Deze aanpak kan een
kostenvermindering van 2-6% op voedselinkoop meebrengen. bron
Composteren is de meest duurzame afvoermethode voor organisch
afval (groente, fruit, etc.). Dit bevordert de circulaire economie, en
verzekerd dat alle waarde in een product tot zijn recht komt. bron
Het is in de binnenstad echter vaak lastig om een composthoop te
vinden. Een idee is om contact te zoeken met lokale boeren, want zij
zijn hier soms heel blij mee!
Samenwerken is al een aantal keer genoemd in dit document. Er is
niemand die het voedselverspillingsprobleem in z'n eentje kan oplossen. Daarom is nog een tip aan de horeca om vooral onderling
ook samen te werken. Bijvoorbeeld door contact te leggen met
nabijgelegen zaken. Via dit contact kunnen bijvoorbeeld producten
uitgewisseld worden; danwel om van overschotten af te komen,
danwel om producten die bijna over de datum raken snel te kunnen
verkopen.
Zorg ervoor dat binnen het gehele team iedereen oog heeft voor het
voorkomen van voedselverspilling. Bewustzijn is het beginpunt.
bron
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TOT SLOT
Ik wil iedereen die de tijd heeft genomen om deze handleiding te lezen
hartelijk bedanken. Ik hoop ten zeerste dat de oplossingen duidelijk
zijn, dat de lezer zich gemotiveerd voelt om actie te ondernemen, en
dat het een fijne en bruikbare handleiding is.
Het voedselverspillingsprobleem gaat mij meer aan het hart als ooit
tevoren. Na een grondig onderzoek naar de grootte van het probleem,
de consequenties ervan, en de voordelen van het tegengaan, heb ik al
mijn energie gestopt in het creëren van deze handleiding.
Laten we samen ervoor zorgen dat de wereld een stukje beter wordt.
Van harte,
Noek Dijkema
Duurzame Horeca Nederland
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