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De missie: slechts 1x in de week boodschappen doen en dan 7x koken – gezond, 

voordelig en zonder restjes. Klinkt dat onmogelijk? Met Het Kookplan lukt dat juist heel 

makkelijk! Want een beetje planning zorgt voor een ontspannen houding over deze 

dagelijkse taken in de keuken. Nooit meer piekeren over wat je vanavond nou weer gaat 

eten, je vermijdt onnodig bezoek aan de supermarkt en je bespaart geld. Want deze 

avondmaaltijden zijn voor €70 per week voor het hele gezin te realiseren, en vaak is  

het zelfs nog goedkoper. 
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ZO WERKT HET KOOKPLAN 
In dit boek staan 12 zeer afwisselende weekmenu’s. 
De recepten (zie pag. 207 voor een overzicht) zijn 
voor 4 personen bedoeld. Omdat koken naar het 
seizoen meestal gezonder, duurzamer, goedkoper 
en afwisselender is, zijn de weekmenu’s per maand 
ingedeeld. De boodschappenlijst is al gemaakt; die 
staat aan het begin van het weekmenu. Dingen die 
onder ‘Uit de voorraad’ staan, zijn meestal al in huis. 
Wel even checken natuurlijk. Onze weekmenu’s 
beginnen op zaterdag, omdat dan statistisch gezien 
de meeste mensen boodschappen doen. Op een 
andere dag starten kan best, maar doe dat dan wel op 
de dag van de boodschappen. De weekmenu’s zijn 
namelijk zo samengesteld dat alles ook nog op dag 6 
en dag 7 lekker vers is. En daarom staan gehakt en 
verse vis aan het begin van de week op het menu, 
terwijl ijsbergsla, paprika’s en gerookte ham het prima 
volhouden tot het eind van de week. En bij ruimte-
gebrek in de koelkast zijn diepvriesgroenten ook een 
uitstekend alternatief. 

DUURZAAM 
Duurzame eetkeuzes maak je door minder eten te 
verspillen, door te letten op milieu en klimaat, op 
dierenwelzijn en eerlijke handel en door zuinig met 
energie om te springen tijdens het koken zelf. Minder 
verspillen doe je door goed op de porties te letten en 
vooral niet te veel te koken. Het maken en eten van 
voedsel zorgt nu eenmaal voor klimaatbelasting, door 
energiegebruik en de uitstoot van broeikas-

gassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie 
is bovendien een groot deel van het beschikbare land 
en water nodig. Het produceren van voedsel brengt 
onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals 
mestoverschot en overbevissing. Maar dat verschilt 
per product. Vlees, zuivel, dranken en bewerkte pro-
ducten (zoals gebak en snacks) tikken hard aan. Wees 
daar dus voorzichtig mee: neem er niet te veel van en 
kies liefst biologisch. Verder scheelt het nogal of er op 
gas of met inductie wordt gekookt. Deksel op de pan, 
alles in een klein laagje water koken en op tijd het gas 
terugdraaien maakt ook al veel verschil. 
In het algemeen geldt: eet niet te veel. Neem zoveel 
mogelijk lokale producten. Eet minder dierlijke en meer 
plantaardige producten. Kies de juiste porties, zodat 
er geen eten weg hoeft te worden gegooid. Koop en 
kook op maat, houd rekening met de klimaatbelasting 
van vlees en kaas en eet meer graanproducten, peul-
vruchten, groenten en fruit (bron: Voedingscentrum).

GEZOND EN VOORDELIG INKOPEN 
Het leuke is, dat gezond eten meestal ook nog ‘s 
duurzaam eten is. En gezond boodschappen doen 
hoeft absoluut niet duur te zijn. Ook hier geldt weer: 
voorkom verspilling door alleen in te kopen wat 
werkelijk nodig is. Misschien is het even wennen, 
maar het werkt écht! En het is een goed principe in 
een gezin: als de kinderen alle chips al in het weekend 
hebben opgegeten, tja, dan houdt het voor de rest 
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van de week op. Zo leren ze zelf ook voorzichtig met 
eten om te gaan. Het zal niet vaak gebeuren, maar 
als er op vrijdag toch nog ‘s een keer een lepel crème 
fraîche of zoiets over is, is die net zo makkelijk door de 
saus of door de groenten te roeren. 
Onze boodschappenlijstjes helpen om realistisch in te 
kopen: ze sommen op wat echt nodig is en niet meer. 
Zo wordt er niets vergeten en belandt alleen wat ook 
echt gegeten wordt, in het karretje. Dat bespaart geld 
én kastruimte. 

WAAROM ZIJN GROENTEN EN FRUIT VAN HET 
SEIZOEN GOEDKOPER EN BETER VOOR HET 
MILIEU?
De nummers bij de weekmenu’s duiden grofweg de 
maanden van het jaar aan. De levensmiddelen uit 
deze week worden in dat seizoen geteeld. Voordat 
groente en fruit in het schap belanden, is er al veel 
energie gestoken in de teelt, de verpakking en het 
vervoer. Die energie wordt vaak opgewekt met fos-
siele brandstoffen en dat levert broeikasgassen op. 
Ook het ruimtegebruik voor landbouwgrond telt mee 
voor de uiteindelijke milieubelasting. In het seizoen 
is het aanbod het grootst en zijn de prijzen van de 
betreffende groenten en het fruit daarom het laagst. 
Daardoor komen de boodschappen voordeliger uit. De 
seizoenskalender op pag. 198 helpt bij het maken van 
een milieuvriendelijke keus.

NOG MEER TIPS OM GEZOND IN TE KOPEN
1.  Let bij het kopen van groente en fruit op versheid 

en rijping. Als die optimaal zijn, krijg je de meeste 
voedingsstoffen binnen, want na de oogst neemt 
het gehalte aan vitamines en mineralen af.  
Rijpe, verse vruchten zijn te herkennen aan hun 
kleur, hun geur en hun stevigheid. Bij lichte druk 

moeten ze een beetje meegeven. Bij sla, bloemkool 
en wortelen is de versheid te herkennen aan de 
plek waar ze afgesneden zijn: voelt die droog en 
houtig aan, dan is de groente niet meer al te vers en 
zou hij zo snel mogelijk gegeten moeten worden. 
Als de snede lichtgrijs is en de stronk uitgedroogd, 
is de groente echt oud.

2.  Laat het uiterlijk niet de doorslag geven: hoe meer 
de appel glanst, hoe waarschijnlijker het is dat er 

VOORDELEN VAN DIEPVRIES- EN BLIKGROENTEN

Diepgevroren fruit en groenten zijn direct na de 

oogst ingevroren en bevatten daarom meer vita-

mines dan verse groenten en fruit die lang gelegen 

hebben en vervoerd zijn. En ook blik is vaak een 

goed alternatief voor vers: tomaten uit blik bijvoor-

beeld zijn beter geschikt voor sauzen en dergelijke. 

Kikkererwten en dergelijke zijn prima uit blik. Er is 

nog een belangrijk voordeel: diepgevroren groenten 

en groenten uit blik zijn al gewassen en voorgesne-

den. Dat scheelt enorm in werk en daarmee geld, 

en bespaart afval in de keuken: als er niks geschild 

hoeft te worden, hoeft dat ook niet in de groenbak.
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een gewasbeschermingsmiddel en was overheen 
zijn gegaan.

3.  Liever diepvries dan verwelkt: is de groente pas 
aan het eind van de week nodig en/of ziet hij er nu 
al geel en verwelkt uit, doe dan liever een greep in 
de diepvries.

4.  Kies liefst regionale producten: die zijn meestal 
verser. Helaas heeft de supermarkt soms andere 
principes als het op ‘regionaal’ of ‘lokaal’ aankomt 
en kan het product dan soms best een lange reis 
gemaakt hebben. Check daarom of – bijvoorbeeld – 
die tomaten uit het Westland komen of uit Spanje. 

BIOLOGISCH OF GEWOON?
Biologische producten zijn meestal duurder omdat 
hun productie meer arbeid vergt en hun opbrengst 
per hectare lager is. Logisch, als je niet tegen 
insecten sproeit en geen kunstmest gebruikt. Daar 
komt nog bij dat de kosten voor verwerking, logistiek 
en marketing hoger zijn doordat een relatief kleine 
hoeveelheid producten biologisch is. Het aanbod 
aan biologische producten is beperkt. Omdat er wel 
voldoende vraag is, leidt dat tot hogere prijzen. Bij de 
productie is er meer aandacht voor milieu, natuur en 
dierenwelzijn. Maar dat betekent niet dat biologische 
producten uiteindelijk altijd duurder zijn dan niet-bio-
logische levensmiddelen. Bij ‘gewone’ producten 

komen nog veel extra kosten die de verbruiker welis-
waar niet direct betaalt, maar wel indirect. Pesticiden 
en nitraten komen bijvoorbeeld in het grondwater 
terecht en de waterzuivering moet die eruit filteren. 
Die kosten worden doorberekend aan belasting-
betalers en watergebruikers: wij dus. Als dit soort 
kosten meegenomen wordt in de berekening, wordt 
het prijsverschil al aanmerkelijk kleiner. Ondanks het 
feit dat er niet meer voedingsstoffen in biologische 
voedingsmiddelen te vinden zijn, bieden ze toch een 
gezondheidsvoordeel. Want biologische groenten en 
fruit mogen niet met schadelijke pesticiden besproeid 
worden en daar zit de gezondheidswinst, want die 
krijgen we dan ook niet binnen. Waarbij wel opge-
merkt moet worden dat reguliere boeren de laatste 
jaren steeds minder bestrijdingsmiddelen zijn gaan 
gebruiken, waardoor het verschil een stuk kleiner is 
geworden. 

VOORDELIG BOODSCHAPPEN DOEN GAAT ZO
1.  Ga nooit met honger boodschappen doen! Hoe  

leger de maag, hoe voller het boodschappen- 
karretje.

2.  Volg het boodschappenbriefje – tenzij er toevallig 
een heel goedkope (groente)aanbieding langskomt. 
Neem die dan, maar streep iets anders op het lijstje 
weg.

3.  Voordelig inkopen kan gelijk staan aan veel bukken: 
de goedkoopste producten staan meestal op de 
onderste planken. Maar let op: hoe zit het met de 
duurzaamheid? Waar komt het vandaan, hoe is die 
goedkope tonijn gevangen enzovoort?

4.  Vergelijk alle prijzen. Het kan best zijn dat een 
levensmiddel uit de diepvries, in blik of gedroogd 
goedkoper is dan de verse versie. En koop levens-
middelen die vaak nodig zijn, daar waar ze het 

KOOKTECHNIEKEN: KIJK OP YOUTUBE

Van heel simpel (‘hoe kook je eieren?’) tot ingewik-

keld (‘au bain marie smelten, paprika’s roosteren in 

de oven’): wie het niet weet, vindt op internet wel 

uitleg. Google, kijk op YouTube of op de site van een 

supermarktketen.
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goedkoopst zijn. Maar blijf wel reëel en ga niet 10 
km omrijden voor twee blikken sperziebonen.

5.  Koop waar mogelijk groenten en fruit los en niet 
verpakt, ook al lijkt dat misschien duurder. Ten 
eerste is die laatste appel misschien helemaal niet 
nodig. Ten tweede camoufleert een verpakking of 
de levensmiddelen nog wel allemaal in orde zijn en 
niet aangestoken of rot. En zo bespaar je ook nog 
op verpakkingsafval. 

VLEES EN GEVOGELTE INKOPEN 
Wie geen regulier vlees wil, kan voor biologisch gaan, 
of voor het ‘Beter Leven’-kenmerk. Wat smaak betreft 
scoren biologische waren gelijk aan regulier vlees uit 
de supermarkt. Maar een biologische kip heeft meer 
ruimte en leeft langer dan een gangbare kip, ook wel 
‘plofkip’ genoemd. En hij eet biologisch voedsel. Daar 
komt nog bij dat biologische boeren beduidend min-
der antibiotica gebruiken wat het gevaar van resisten-
tie vermindert en schonere mest oplevert. Doordat de 
productie van biologisch vlees veel arbeidsintensiever 
is, is dat vlees meestal wel duurder dan gewoon 
vlees, zo’n 40%. Om dat op te vangen, bevatten onze 
menu’s slechts twee tot drie keer in de week vlees. 
Zo kun je hoogwaardig biologisch vlees kopen en toch 
binnen het budget blijven. 

VIS INKOPEN
Ook vis moet voldoen aan duurzaamheidscriteria, 
onder andere om overbevissing tegen te gaan. Let 
op twee keurmerken: het MSC-keurmerk (Marine 
Steward Council) voor wilde vis en het ASC-keurmerk 
(Aquaculture Stewardship Council) voor kweekvis. 
Dan is het zeker dat de vis is gevangen met aandacht 
voor het milieu. Er is ook een viswijzerapp, die altijd 
laat zien wat wel en wat niet volgens het seizoen is 
(zie www.goedevis.nl).

BOODSCHAPPEN BEWAREN 
GAAT ZO
Als spullen optimaal worden opgeborgen, blijven ze 
zo lang mogelijk vers. Het is niet altijd makkelijk om 
de beste opbergplaats te vinden. De keuken kan te 
warm zijn of de kelder te vochtig. Ook daarom zijn 
onze weekmenu’s aan de jaargetijden aangepast. Zo 
worden de levensmiddelen vers gebruikt en hoeven 
ze slechts maximaal zes dagen bewaard te worden. 
In principe horen levensmiddelen zo koel mogelijk 
(tussen de 0 tot 12 ºC), in het donker, vorstvrij en met 
goede luchtcirculatie opgeborgen te worden.

TIPS VOOR VOORRAADBEHEER
1.  Zorg voor overzicht: zet nieuwe voorraden altijd 

achteraan en gebruik eerst de oudere spullen.
2.  De ‘buren’ spelen ook een rol: berg appels, peren 

8



en tomaten apart op. Die vruchten rijpen namelijk 
na en door het etheengas dat ze daarbij afgeven, 
kunnen andere levensmiddelen bederven.

3.  Verwijder bij worteltjes, koolrabi, rettich en radijsjes 
het blad. Dat onttrekt vocht aan de groente waar-
door die sneller oud wordt.

4.  Als yoghurt of kwark eenmaal geopend is, trekt het 
bacteriën aan. Gebruik deze melkproducten daarom 
snel en dek ze zolang goed af met het deksel of 
met folie.  
Doe overgebleven inhoud van een blik over in een 
goedsluitende pot of vershouddoos, dan blijft het 
veel langer goed. 

5.  Naar de kelder/garage ermee: wie een koele kelder 
of garage heeft, kan daar prima voor langere tijd 
aardappelen, wortelen en appels opslaan. Leg aard-
appelen los op een rek van houten latten (dat geldt 
ook voor appels) of in een krat, bedekt met papier. 
Wortelen en rode bieten blijven lang goed in een 
kist gevuld met zand. 

6.  Groente invriezen: om ruimte in de koelkast te 
besparen of verwelken te voorkomen, kan het 
nodig zijn groente in te vriezen. Plan daarvoor wat 
tijd in na het boodschappen doen. Kijk voor tips op 
pag. 56.

OPBERGEN IN DE VOORRAADKAST
Droge levensmiddelen als meel, suiker, zout, rijst, 
pasta en gedroogde peulvruchten zoals linzen, zijn 
als ze donker en droog bewaard worden, nagenoeg 
onbeperkt houdbaar. Maar volkorenproducten kunnen 
na 6 tot 12 maanden ranzig worden. Kruiden blijven 
in goed afgesloten potjes waar geen licht in kan 
doordringen, tot twee jaar goed. Ze verliezen wel ge-
leidelijk hun aroma. Koop daarom kruiden die zelden 
worden gebruikt, in kleine hoeveelheden. Blik is  
prima voor het bewaren van groenten die veel vitami-
nes bevatten. Tomaten in blik bijvoorbeeld blijven wel 
twee jaar goed. Als het deksel bol gaat staan, moet 
het blik wel direct worden weggegooid.

OPBERGEN IN DE KOELKAST
Alles wat in de koelkast gelegd wordt, moet goed 
verpakt zijn. Zo worden geen geurtjes overgedragen, 
blijven smaak en versheid behouden, drogen spullen 
niet uit en breiden kiemen zich niet zo gemakkelijk 
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uit. In de klassieke koelkast heeft elk vak een andere 
temperatuur. In de lades van het groentevak is het 
ongeveer 10 ºC, wat de beste temperatuur is voor het 
bewaren van groenten. In het onderste vak daarboven 
is het ongeveer 2 ºC, wat ideaal is voor vis en vlees 
(en kip, worst, broodbeleg enzovoort). Het middelste 
vak van 5 ºC heeft de beste temperatuur voor melk-
producten en helemaal bovenin voelen kaas, gekookt 
eten (en restjes) en gerookte waren zich bij 8 ºC  
helemaal prima. In de deur is het bij ongeveer 9 ºC 
goed voor eieren, boter, sauzen, jam en dranken. 

WAT HOORT NIET IN DE KOELKAST? 
-  exotisch fruit als bananen, mango’s, papaya en 
ananas;

- citrusvruchten (drogen uit);
-  zeer waterrijke groenten als tomaten, paprika’s en 
komkommers (verliezen hun aroma);

-  spijsolie (vlokt uit, maar dat herstelt zich weer op 
kamertemperatuur).

In zogenoemde meerzonekoelkasten vinden ook 
levensmiddelen hun plek waarvoor het in klassieke 
koelkasten te warm of te koud zou zijn. Zo is er een 
specifiek vak met temperaturen van tussen de 8-12 ºC 
(net als in de kelder), voor vruchten die gevoelig zijn 
voor kou. In het droge nulgradenvak blijven zowel 
verpakte melkproducten als vis, vlees en worst heel 
lang goed. Een vochtig nulgradenvak is weer de beste 
opbergplaats voor spullen die niet gevoelig zijn voor 
kou: los fruit en groenten, kruiden en bladsla. Dankzij 
de hoge luchtvochtigheid van ongeveer 90% behou-
den appels, peren enzovoort hier driemaal zo lang hun 
vitamines en blijven ze stevig en knapperig.

WAT BLIJFT HOELANG GOED?
Eieren zijn tot vier weken na de datum op het 
stempel houdbaar, maar ze kunnen wel ziekmakende 
salmonellabacteriën bevatten. Koelkasttemperaturen 
remmen de verspreiding van deze bacteriën. Neem 
voor recepten als mousse au chocolat, tiramisu of ver-
se mayonaise alleen gegarandeerd heel verse eieren 
en zorg ervoor dat de gerechten snel in de koelkast 
komen.
Als het kan, pak verse vis dan liefst in ijs in. Maar ook 
verpakte gerookte vis moet goed gekoeld blijven! Laat 
pakjes die tegen het eind van hun uiterste verkoop- 
datum aanzitten, liever liggen. 
Vlees bederft snel bij kamertemperatuur. Breng het 
na het boodschappen doen direct thuis en leg het in 
de koelkast of bereid het. Respecteer in elk geval de 
‘te gebruiken tot’-datum en gebruik het niet meer na 
die datum.
Kaas moet bij zijn directe familie worden opgebor-
gen, dus harde en zachte kaas apart van elkaar. De 
smaken kunnen namelijk worden overgedragen. Vers 
geraspte kaas blijft tot 3 dagen vers, kaas aan een 
stuk (zoals Goudse) wel 14 dagen, mits goed in een 
kaasdoos in de koelkast opgeborgen. 
De tabel op pag. 199 geeft een overzicht van het 
bewaren en de houdbaarheid van fruit, groente en 
andere levensmiddelen.
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IJZEREN VOORRAAD
Niet alles uit onze weekmenu’s hoeft vers gekocht 
te worden. We noemen hier levensmiddelen die lang 
houdbaar zijn en daardoor goed op voorraad be-
waard kunnen blijven. Om er zeker van te zijn dat die 
basisdingen ook echt in huis zijn, noemen we ze wel 
steeds onder aan de boodschappenlijst.

DIT MOET ALTIJD IN HUIS ZIJN: 
DE BASISVOORRAAD
Tarwe- of speltmeel: fijngemalen (patentbloem). 
Volkoren(spelt)meel is een goed alternatief. Speltmeel 
bevat meer voedingsstoffen dan tarwemeel en kan 
voor mensen die gevoelig zijn voor gluten een alterna-
tief zijn. Spelt bevat minder en een ander soort gluten, 
die mogelijk beter verdragen worden. 
Suiker: neem basterdsuiker voor fijn gebak en kristal- 
of rietsuiker voor koek, thee en koffie.
Honing: koop liefst honing uit de regio.
Gist: instant(poeder)gist voor pizza’s en dergelijke.
Bouillonblokjes/instantbouillon: in elk geval groen-
tebouillon, en naar wens ook runder- of kippenbouil-
lon. 
Tomatenpuree: uit kleine blikjes.
Tomaten in blik of pak: hele tomaten die je naar 
behoefte klein kunt snijden of gepureerde tomaten, 
de zogenoemde passata.
Mosterd: mild.
Slagroom (houdbaar)/of sojaroom

Olijfolie

Neutrale plantenolie: raapolie, zonnebloem, distel, 
walnoot of iets dergelijks.
Azijn: een witte (bijvoorbeeld witte wijnazijn) en een 
donkere azijn (bijvoorbeeld balsamicoazijn).
Pasta: pastasoorten naar wens. Liefst een lintvormi-

ge zoals tagliatelle en spaghetti en een open, ronde 
soort zoals penne, macaroni, rigatoni enzovoort. De 
volkorenversie voor wie dat lekker vindt. 
Rijst: langkorrelrijst (bijvoorbeeld pandan), basmati en 
risottorijst.
Couscous: als snel gekookt bijgerecht.
Linzen, rood of geel: omdat die niet hoeven voor te 
weken, zijn ze prima geschikt voor spontane gerech-
ten.
Kikkererwten: voorgekookt uit blik.
Aardappelen: vastkokende aardappels en afkokers. 
Neem niet meer dan 3 kilo tegelijk; middelvroege 
tot late soorten kun je wel zes tot acht maanden 
bewaren.
Currypasta

Sojasaus

Knoflook

Uien

Tonijn uit blik: in eigen vocht, let op het MSC-label!
Knäckebrot, beschuit, baguettes/ciabatta en 

afbakbroodjes 

Kruiden:

- zout; 

-  peperkorrels, zwart en 

gemengd;

- paprikapoeder (mild); 

- herbes de Provence;

- dille;

- kaneel;

- nootmuskaat;

- kruidnagels;

- laurierbladen;

- bonenkruid, gedroogd;

- cayennepeper;

- chilipeper;

- kerriepoeder;

- dragon, gedroogd;

- kappertjes;

- kervel, gedroogd;

- korianderzaadjes;

- komijn;

- karwij;

- kurkuma, gemalen;

- majoraan/marjolein;

- oregano;

- saffraandraadjes;

- mosterdzaad;

- tijm, gedroogd;

-  gemengde kruiden, 

diepvries.
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VERSE KRUIDEN 
Kruiden doen het vaak prima op de vensterbank. 
Check wel regelmatig of ze water nodig hebben en 
giet dat dan liefst op het schoteltje onder de pot. 
Verse kruiden in een bosje blijven onder in de koelkast 
gewikkeld in een vochtige doek (of keukenpapier) in 
een plastic zak wel een week goed. Peterselie zet je 
net als een bos bloemen in een pot met water, dan 
blijft hij ook lang vers.

VOEDSEL VOOR DE AFVALBAK?
Gemiddeld gooien we in Nederland zo’n 50 kilo eten 
per persoon per jaar weg. Dat is ongeveer €150 per 
persoon per jaar, en dus €600 per jaar voor een huis-
houden van vier personen. Wereldwijd wordt er voor 
€1,3 miljoen aan eten weggegooid. Die voedselver-
spilling is zonde. Het gaat vooral om groenten en fruit, 
maar ook gebakken zaken (brood) belanden in het 
vuilnis. Bedenk: hoe minder je weggooit, hoe minder 
vaak je boodschappen hoeft te doen en hoe minder 
geld je onnodig uitgeeft.

VERMIJD ONNODIG AFVAL
1. De ‘tenminste houdbaar tot’-datum betekent 

NIET, dat het voedingsmiddel daarna bedorven 

is. Dat denken namelijk veel mensen. Het betekent 
alleen dat het voedingsmiddel tot die datum kwalita-
tief helemaal 100% in orde is. Maar 90% of 80% kan 
ook nog prima zijn! En geen enkel voedingsmiddel 
is opeens in een mum van tijd bedorven. Tenminste, 
niet als het op de goede manier is opgeborgen. Of 
iets wat aangebroken is nog goed is, is makkelijk vast 
te stellen aan de hand van de geur, consistentie en 
uiterlijk. Ofwel: kijken, ruiken en even doorroeren. 
Eventueel even proeven of het niet zuur is, als je het 
echt zeker wilt weten. Onaangebroken producten 
zoals yoghurt, kwark, kaas, zure room enzovoort 
zijn meestal nog dagen na de ‘tenminste houdbaar 
tot’-datum goed, vaak zelfs nog langer – vooral als 
ze in een nulgradenvak opgeborgen zijn. Maar let op: 
bij bederfelijke dingen als verse vis of vlees is de ‘te 
gebruiken tot’- datum juist wel heel belangrijk.

2. Stel een ‘Wat lusten we niet?’-lijst samen.

Maak eens een lijst van levensmiddelen die regel-
matig bij het afval belanden. Die broccoli ziet er zo 
gezond uit, maar niemand vindt het lekker. Tja. Zet zo-
iets dan niet op het lijstje of ga op zoek naar recepten 
waarin het voedingsmiddel zo figureert, dat iedereen 
het opeens wel lekker vindt.
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3. Schat de hoeveelheden goed in.

Vaak bedoelen we het heel goed bij het koken. We 
willen vooral niet te weinig op tafel zetten en daardoor 
blijft juist veel over. Kijk gedurende een week eens 
heel goed wat het gezin nodig heeft. Neem die 100 
gram droge pasta per persoon van hieronder, dat is 
wel een vol diep bord spaghetti met een berg er- 
bovenop. Dat is best veel! Behalve als je veel sport of 
lichamelijke arbeid verricht, dan heb je het waarschijn-
lijk weer wel nodig. Bij de groenten gaat het snijafval 
er nog af, en dan blijft er nog vrij veel over. 200 g 
sperziebonen is alweer een heel diep bord vol. Dat 
zal vast heel gezond zijn, maar is het reëel? Dit zijn 
de richtlijnen – pas ze aan bij uw gezin. En houd die 
hoeveelheden in het achterhoofd bij het boodschap-
pen doen. 

Reken per persoon per dag:

100 g ongekookte pasta;
200-250 g aardappelen, gekookt;
75 g ongekookte rijst; 
250 g groente als bijgerecht;
300 g groente als hoofdgerecht; 
250 g vis (150 g gefileerde vis);
100 g vlees, zonder bot.

Voor kinderen tot 10 jaar is ongeveer de helft voldoen-
de, tenzij het heel grote eters zijn – neem dan meer.




