
Gids voor consumenten om voedselverspilling tegen te gaan 

 

Het probleem dat wij op willen lossen is voedselverspilling. De opdracht is om 

voedsel langer houdbaar te maken of om voedsel beter te bewaren. We hebben 

ervoor gekozen om een gids te maken die tips geeft om voedselverspilling tegen te 

gaan. 

We hebben hiervoor veel onderzoek gedaan naar wat er het meest verspild wordt. 

We zijn erachter gekomen dat groenten & fruit (42%) en granen (22%) relatief het 

meest verspild worden. Vroeger werd er ook al geconserveerd door eten te drogen 

en te roken. Manieren die nu gebruikt worden door producenten zijn Modified 

Atmosphere Packaging (MAP), conserveringsmiddelen, de juiste temperatuur 

behouden en minder temperatuurschommelingen. Ook hebben we gezocht naar 

manieren om voedsel langer houdbaar te houden. Conserveringsmiddelen en 

andere conserveringsmethoden zijn de verantwoordelijkheid van de producent. De 

consument kan zelf verschillende dingen doen om het voedsel langer houdbaar te 

houden. 

Om de consument te helpen hebben wij een gids gemaakt. De gids geeft tips aan de 

consument om minder voedsel te verspillen. De tips zijn opgedeeld in vier kopjes, 

namelijk: wat te doen voor minder voedselverspilling, hoe kan je fruit langer 

bewaren, hoe houd je een boodschappenlijstje bij en wat kan je doen met producten 

die over de datum zijn. 

Ons plan is om de gids op verschillende manieren te promoten. Zo zouden we flyers 

kunnen verspreiden in winkelcentra en uitreiken naar verschillende media, zoals het 

jeugdjournaal, het AD en de Gelderlander. We hebben ook contact opgenomen met 

het bedrijf https://samentegenvoedselverspilling.nl en werken hier nu mee samen.  

We hebben dus een gids gemaakt die de consument helpt minder voedsel te 

verspillen en die we zouden kunnen verspreiden. Dit idee zouden graag verder 

uitwerken, om daadwerlijk voedselverspilling tegen te gaan. Wij denken dat ons idee 

veel potentie heeft om het op grotere schaal aan te pakken. 

De gids staat onderaan het document en in de bijlage. 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/


 


