
Voeding heeft een invloed op onze gezond-
heid. Het kan een belangrijke rol spelen bij 
het ontstaan en bij het voorkomen van allerlei 
ziektes.

Voeding heeft ook een impact op het milieu. 
Niet alleen het transport van voedingsmidde-
len en het energiegebruik tijdens de produc-
tie, maar ook het  afvalbeheer, de verpak-
kingen, de bereiding van  voeding thuis en 
voedselverspilling spelen een  belangrijke rol. 
Als consument kun je helpen om verspilling 
tegen te gaan. 

Zelfs een aantal kleine maatregelen kunnen het 
leefmilieu én onze gezondheid al ten goede komen!
Hieronder vind je enkele praktische tips.

INKOPEN DOEN

Plan je maaltijden en aankopen
- Stel een weekplanning op. Check wie van je 

huisgenoten wanneer mee-eet. 
- Controleer welke voedingsmiddelen je nog in huis 

hebt en stel dan pas een boodschappenlijstje op. 
- Plan een restjesdag in. 
- Houd rekening met verse voedingsmiddelen met 

beperkte houdbaarheid.

Controleer de houdbaarheidsdatum
- Controleer in het grootwarenhuis steeds de 

vervaldatum van de producten.
- Houd rekening met ‘te gebruiken tot ...’ en 

‘ten  minste houdbaar tot ...’. De aanduiding ‘te 
gebruiken tot ...’ duidt aan dat het product na 
deze datum niet meer betrouwbaar is en de 
gezondheid kan schaden. Je eet deze producten 
het best niet meer na deze datum. ‘Ten minste 

houdbaar tot ...’ geeft aan dat het product na 
deze datum nog een tijdje veilig geconsumeerd 
kan worden als het er nog goed uitziet en goed 
ruikt. Eet het niet meer als het tekenen van bederf 
vertoont.

- Is een verpakking open, dan is de aangegeven 
houdbaarheidsdatum niet meer geldig. 

Vermijd overtollige verpakkingen
- Aankopen in bulk bevatten minder verpakking, 

waardoor ze vaak goedkoper zijn én beter voor het 
milieu. Zorg hierbij wel dat de verpakking niet te 
groot is, zodat je niet de helft moet weggooien.

- Maak gebruik van herbruikbare tassen, opvouw-
kistjes of een boodschappenwagen. Zet deze 
klaar in de hal of in je auto, zodat je ze zeker niet 
vergeet.

- Koop je groenten en fruit per stuk en stop ze in 
herbruikbare groenten- en fruittasjes.

Geef de voorkeur aan flessen met statiegeld of drink 
water van de kraan
- Flessen met statiegeld kunnen 25 tot 50 keer 

gerecycleerd worden, waardoor ze beter zijn 
voor het milieu. Op voorwaarde natuurlijk dat ze 
geen grote afstanden hebben afgelegd tussen twee 
gebruiken in.

- Kraantjeswater is veilig en gezond, en veel 
goedkoper dan water uit flessen. 

Koop lokale seizoensproducten 
- Lokale seizoensproducten zijn goedkoper, hebben 

meer smaak en zijn milieuvriendelijker. Ze worden 
meestal in openlucht geteeld (= geen energiekost 
door verwarmde serres) en leggen een kortere 
afstand af tot bij de consument (= lagere trans-
portkost).

- Wil je weten welke groente en fruit in welk  seizoen 
beschikbaar zijn? Check een seizoens kalender.

Ga met de fiets of te voet naar de winkel
Wat dacht je van een aanhangwagen voor je fiets? 
Zo kun je toch een grote aankoop doen zonder 
auto. Door de beperkte plek in je wagentje koop je 
bovendien niet te veel. Geen probleem meer om een 
parkeerplaats te vinden en geen last meer van files. 
En extra beweging geeft je gezondheid een boost.

Kweek zelf je groenten en fruit
- Plant tuinkruiden in bakken op je balkon of leg 

een moestuin aan in volle grond.
- Gebruik regenwater om je moestuin te begieten.

DE BEREIDING

Organiseer je koelkast en voorraadkast
- Bereid producten die het snelst vervallen eerst, 

zo hoef je niet onnodig producten weg te gooien.  
- Zet voedingsmiddelen die eerst op moeten 

vooraan, en voorzie één legger voor producten 
die al open zijn en restjes. 

- Maak de koelkast één keer per maand schoon.

Neem plantaardige producten als basis voor elke 
maaltijd en beperk de inname van producten van 
dierlijke oorsprong
- Plantaardige producten hebben een kleinere 

impact op het milieu dan dierlijke producten. 
- Af en toe een dagje zonder vlees is niet  alleen 

positief voor het milieu, maar ook voor je 
gezondheid! Wat denk je van donderdag = 
veggiedag? Zoek vegetarische recepten op, je 
vindt ze overal. Bijvoorbeeld op de website  
https://www.lekkervanbijons.be/recepten/thema/
vegetarisch.

- Je hoeft dierlijke producten niet volledig van je 
menu te schrappen, kleine(re) porties volstaan. 

- Wissel af tussen vlees, vis, gevogelte en plant-
aardige eiwitbronnen, zoals peulvruchten of tofu.

- Eet één keer per week (vette) vis. Wissel af 
tussen soorten vis die seizoensgebonden 
zijn en niet worden overbevist, duurzaam 
worden gevangen en milieuvriendelijk worden 
gekweekt. Je herkent ze aan het MSC-label 
( Marine Stewardship Council = duurzame 
vangst) en ASC-label (Aquaculture Stewardship 
Council = duurzame kweek). 

Dek je pannen af
- Met een deksel op de pan zal het eten  sneller 

gaar zijn en gaat er niet onnodig warmte 
verloren. 

- Met gepaste kooktechnieken, zoals stomen of 
stoven in weinig water, beperk je het verlies 
van vitaminen en mineralen.

Schakel een elektrisch fornuis tijdig uit
Het eten gaart nog verder én je beperkt je 
energieverbruik.

Zet gekoelde producten zo snel mogelijk terug in 
de koelkast
Zet je producten na gebruik zo snel mogelijk terug 
in de koelkast. Zo krijgen deze geen kans om te 
vervallen.
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Je gezondheid,  
zó werk je  
eraan!

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
 02 209 48 11
 02 219 01 54
 info@mutplus.be 

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
 09 223 19 76
 09 224 11 74
 info.ov@lm.be 

LM Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be

Ontdek LM op  Ontdek LM op  
www.lm.bewww.lm.be

Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.
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NA DE MAALTIJD

Gooi restjes niet weg
- Restjes kun je nog tot twee dagen in de 

koelkast bewaren of je kunt ze invriezen. Altijd 
handig wanneer je minder tijd of zin hebt om te 
koken. 

- Maak individuele porties zodat je de juiste 
hoeveelheid kunt uithalen in functie van wat je 
nodig hebt. 

- Noteer op de verpakking de inhoud en de 
invriesdatum.

- Koel warme gerechten eerst goed af  voordat 
je ze in de koelkast of diepvriezer zet  zodat 
bacteriën geen kans krijgen en de  temperatuur 
in de koelruimte niet oploopt.

- Ontdooi een diepgevroren restje in de koel-
kast of in de microgolfoven, nooit op kamer-
temperatuur!

- Zorg ervoor dat restjes steeds voldoende 
zijn opgewarmd, zodat de meeste  bacteriën 
geëlimineerd zijn. Vries reeds ingevroren 
producten nooit opnieuw in!

Verwerk restjes
Wees creatief en verwerk etensrestjes tot  nieuwe 
gerechten. Maak bijvoorbeeld van oud brood 
broodpudding, verwerk pasta in een salade en 
groenten in soep of in een quiche. 

Gebruik herbruikbare bewaardozen
- Vermijd plastic- of aluminiumfolie, maar gebruik 

herbruikbare bewaardozen. 
- Was bewaardozen af na elk gebruik.
- Je kunt bewaardozen ook gebruiken wanneer je 

naar de bakker, slager of markt gaat. 

Bewaar voedingsmiddelen op de juiste manier
- Indien voedingsmiddelen niet bij de juiste 

temperatuur worden bewaard, kunnen ze sneller 
ranzig worden en zijn ze niet meer consumeer-
baar. Controleer regelmatig de temperatuur van 
de koelkast (max. 7°C, bij voorkeur 4°C) en de 
diepvriezer (-18°C).

- Volg de aanbevelingen op de verpakking: ‘Koel 
bewaren’ verwijst naar een koele berging of 
kelder en ‘Gekoeld bewaren’ of ‘Bewaren bij 
maximum 7°C’ wijst op de koelkast. Een product 
dat in de winkel in de koeling ligt, hoort thuis 
ook in de koelkast. 

- Stop je koelkast niet te vol. In een  overvolle 
koelkast zal de koude lucht minder goed 
circuleren, waardoor de levensduur van de 
voedingsmiddelen verkort. 

- Stop je diepvries altijd zo vol mogelijk, zodat de 
producten beter hun temperatuur houden. Een 
volle diepvriezer verbruikt ook minder energie 
dan een diepvriezer die je maar voor de helft 
vult. Maak je diepvriezer ook af en toe ijsvrij.

Composteer en sorteer je afval 
- Afval sorteren is nuttig voor de verdere 

verwerking. Maak gebruik van aparte vuilnis-
bakken voor pmd-, gft- en restafval. 

- Gooi je etensresten op een composthoop of geef 
het aan de kippen.

Voeding 

en gezond 

leefmilie
u
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