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Voedselverspilling: achtergrondinformatie

duidelijk hoe groot de verspilMomenteel is voedselverspilling een hot item. Het wordt dan ook stilaan
productie gaat verloren door
ling is in België en over heel de wereld. Tot 40 % van de wereldwijde voedsel
de vuilnisbelt belandt. Voedsel
verspilling. In concrete cijfers gaat het over 1,3 miljard ton eten dat op
ten of verwerkt wordt.
dat perfect consumeerbaar is maar door omstandigheden niet opgege
Wat is het probleem?
druk op het milieu. Voedsel is voor
De productie van voeding kost veel energie en legt bijgevolg een zware
het niet enkel om de productie,
20 tot 30 % verantwoordelijk voor de totale milieu-impact. Hierbij gaat
gaat, gaan ook de geïnvesteermaar ook om verwerking, distributie en consumptie. Als voedsel verloren
voedsel in de keten verloren gaat,
de energie en de grondstoffen die ervoor nodig zijn verloren. Hoe later
de milieueffecten. Als je kiest
hoe groter het verlies aan energie en (schaarse) grondstoffen des te groter
maar je koopt er te
voeding
voor lokale en seizoensgebonden voeding, minder vlees en vis, biologische
ecoproducten de mist in. Boveel van of je bewaar t het niet goed, dan gaat het milieuvoordeel van die
wereld met 925 miljoen hongervendien kost verspilling veel geld en is het onaanvaardbaar dat er in een
lijdende mensen goed voedsel wordt weggegooid.
Hoe komt dat?
gooien producenten kleinere
Voedselverlies treedt op bij elke schakel in de keten. Door kwaliteitseisen
ing vaak een gevolg van een
of onregelmatig gevormde groenten weg. In de distributiesector is verspill
gooien voedsel weg door
onnauwkeurig voorraadbeheer en esthetische overwegingen. Consumenten
en een verkeerde inschatting
diverse redenen zoals een gebrek aan kennis en vaardigheden in de keuken
van houdbaarheid en van de grootte van de porties.
Hoe vermijden?
eetbaar voedsel weg te gooien.
Wat kunnen we doen om minder eten weg te gooien? Er zijn veel tips om minder
gedaan. Een aantal concrete tips:
Bewust omgaan met eten is misschien gemakkelijk gezegd maar minder snel
• Koop bewust in: plan je maaltijden, maak een
boodschappenlijst, kijk eerst wat er nog in huis is.
• Controleer de datum op de verpakking. Er is een
onderscheid tussen ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’. De eerste datum staat op snel
bederfelijke producten die maar beperkt houdbaar zijn. Na deze datum mogen deze producten omwille van gezondheidsredenen niet meer
geconsumeerd worden.’ Ten minste houdbaar’
daarentegen is na deze datum nog perfect consumeerbaar maar mag niet meer verkocht worden in

de winkel. Wanneer je zulke producten in je ijskast
vindt, weet dan dat sommige nog maanden na
deze datum goed zijn.
• Ga niet met honger gaan winkelen.
• Hou rekening met je budget.
• Verwerk restjes.
• Houd rekening met de inhoud van je koelkast.
• Serveer kleine porties.
• Bewaar goed.
• Composteer of gebruik de overschot als voedingsstoffen voor de tuin of als kippenvoer.
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Eindtermen
Wiskunde:
met betrekking tot getallen toe1.28 Kunnen in contexten vaststellen welke wiskundige bewerkingen
passelijk zijn en welke het meest aangewezen en economisch zijn.
bij het aanpakken van wiskundige
1.29* Zijn bereid verstandige zoekstrategieën aan te wenden die helpen
meetkunde.
problemen met betrekking tot getallen, meten, ruimtelijke oriëntatie en
Milieu:
en school zorgvuldig om te
1.23* De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.
ng illustreren hoe mensen op
1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgevi
positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
dat de mens voor zijn levens1.26* De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef
behoef ten afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Materiaal
Dit heb je nodig voor deze les:
• leerlingenblaadjes
• scharen en lijm
• verschillende voedselverpakkingen

Meer info?

Op volgende websites vind je nog meer info over voedselverspilling:
• www.etenisomopteeten.nl
• www.schoolmoestuin.be
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Het lesverloop (voor 2 lesuren)
INTRO
Organisatie

Leerinhoud

Lesverloop

Materiaal

Individueel
- klassikaal

Productieproces
van een potje
aardbeienconfituur

De leerlingen knippen de
prentjes van de
verschillende stappen uit
en construeren samen
met de juf het verloop.
De prentjes worden op het
eerste blad van de bundel
geplakt.

Leerlingenbundel
Schaar en lijmstift per
leerling

Organisatie

Leerinhoud

Lesverloop

Materiaal

Individueel
– klassikaal

Verlies van voedsel
tijdens het productieproces

KERN
Leerlingenbundel
De leerlingen knippen de
Schaar en lijmstift per
in
zinnen uit. Ze gaan na
leerling
welke stap er op welke
kan
manier voedsel verloren
gaan. Ze plakken de zinnen
naast de verschillende
stappen van het productieproces.
Vraaggesprek

Confituur maken

Wie heeft er al eens zelf
confituur gemaakt?
Wat heb je daarvoor nodig?

Individuele
opdracht

Confituur maken:
rekenoefening

Leerlingen lossen het
vraagstuk in de
leerlingenbundel op.

Leerlingenbundel
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Het lesverloop (voor 2 lesuren)
KERN
Organisatie

Leerinhoud

Lesverloop

Materiaal

Vraaggesprek

Houdbaarheid van
voedingsproducten

Hoe kan je zien of een
koek/yoghurt/fruit/… nog
goed is? Laat de leerlingen
enkele verpakkingen
bekijken. Wat staat er
op de verpakkingen?
Wat zou dit betekenen?

Verpakking van
koeken/yoghurt/
fruit/…

Individueel

Houdbaarheid van
voedingsproducten

Leerlingenbundel
Leerlingen maken
opdracht over
houdbaarheid in de
leerlingenbundel. Optioneel:
ga met je leerlingen op zoek
naar andere etiketten om de
houdbaarheid op te zoeken.

Individueel

Rekenoefening

Leerlingenbundel
Leerlingen maken
rekenoefening. Leerlingen
vullen de bundel verder aan.

SLOT
Organisatie

Leerinhoud

Lesverloop

Kringgesprek

Voorkomen van
voedselverspilling

Wat kan je doen om
voedselverspilling te
voorkomen?

Materiaal
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Oplossingen leerlingenblaadjes

Hoe gaat hier soms voedsel verloren?

Van aardbei tot confituur

Alleen de mooie aardbeien worden geplukt.
Aardbeien met plekjes, te kleine aardbeien en groene
aardbeien blijven op het veld.

€

De aardbeien worden in bakjes gedaan.
Daarna gaan ze in de vrachtwagen. Soms zijn de
aardbeien lang onderweg. Dan worden er enkele

2,2

aardbeien slecht.

In de fabriek worden de aardbeien gewassen.
De slechte aardbeien verdwijnen in de vuilnisbak.
Van de andere aardbeien wordt er confituur

➔

gemaakt.

De potten confituur worden in de vrachtwagen geladen. Oeps. Daar vallen enkele potjes op de grond.

De potten confituur komen in de winkelrekken. Potten met een misvormd deksel moeten in de vuilnisbak. De klanten willen een nette pot confituur. Als
een pot te lang in de winkel staat, moet die ook weg.

Papa heeft een nieuwe pot confituur gekocht en zet
hem in de frigo. Soms staat de pot confituur te lang
in de frigo. Dan wordt de confituur slecht en kan je
hem niet meer opeten.

Lekker, zo’n boterham met confituur.
Eet je hem helemaal op?

Gemaakt door Velt, met steun van Limburg.net
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