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Duurzame en
gezonde voeding
Het voeden van een groeiende wereldbevolking met
duurzamere en gezonde voeding is een belangrijke
uitdaging voor de toekomst.

Wat is een duurzamer en
gezond voedingspatroon?
Voldoende nutriënten en energie, lage impact
op het milieu, betaalbaar, beschikbaar, passend
bij de cultuur, veilig, eerlijke handel.(1)

Milieu

Duurzamere voedselproductie omvat:
efficiënt (her)gebruik van water, bodem
en mineralen, landgebruik, biodiversiteit
en het verlagen van broeikasgasuitstoot.
Ook belangrijk: minder verspilling.(2)
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Figuur: Jaarlijkse CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden
(2,2 personen) en de verdere onderverdeling in 4 productgroepen.(3)

Voedselkeuzes

Voor een duurzaam en gezond voedingspatroon(4,5,6,7):
• Eet meer minimaal bewerkt en nutriëntrijk voedsel
• Eet minder ‘extraatjes’: producten die buiten de nationale
voedingsrichtlijnen vallen
• Verspil zo min mogelijk
• Eet minder vlees, met name rood vlees
• Houd zuivelconsumptie op het huidige niveau

Wist je dat?
Elke productgroep verschillende nutriënten
biedt die het lichaam dagelijks nodig heeft?
Het is daarom van belang te realiseren dat het
simpelweg vervangen van een productgroep
niet zo makkelijk is: het kan de milieu-impact
verlagen, maar het heeft ook een effect op
de inname van nutriënten.(8)
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Melk

Melk is van nature een bron van eiwit, vitamine B2, B12
en calcium, fosfor, kalium en jodium. Daarom bevatten
voedingsadviezen die kijken naar een duurzamer & gezond
voedingspatroon 2-3 porties zuivel per dag.
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