VOEDSEL
DE FEITEN

Ons voedsel reist gemiddeld

We verspillen minder voedsel
per persoon dan vorig jaar

We eten meer vlees
dan vorig jaar

DIt jaar per persoon:

DIt jaar per persoon:

34,3 KG

39 KG

30.000 KM
voordat het op ons bord ligt

We eten in de week nog

4,6 DAGEN VLEES

492%

WE KOPEN MEER
DUURZAME VOEDING
Wel kopen we beter vlees,
met het “beter leven” kenmerk.

HOE BELASTEND ZIJN PRODUCTEN VOOR HET MILIEU?
DIERLIJK

Van alle dierlijke
producten belast
runderbiefstuk het
milieu het meest...

DIERLIJK

...en eieren en kip
belasten het
milieu het minst.

NIET DIERLIJK

Vleesvervangers op
basis van granen of
peulvruchten zijn het
minst belastend.
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De introductie en opschaling van “on the way
to planetproof” zorgde voor een marktgroei
van maar liefst 492% ten opzichte van 2018.

De totale uitgaven
aan duurzaam
voedsel zijn

18%
meer dan in 2018.

Gezond voedsel is
schaars aanwezig in
de supermarkten:

41%
valt binnen
de Schijf van Vijf.
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AMBITIES

Het doel van de gemeente Amsterdam is...

25% in 2030

nu
...om 25% van het voedsel uit de
regio te halen tegen 2030.
Door middel van een lokale distributielijn (infrastructuur) van
productie tot aan consumptie, door samen te werken met
de landelijke taskforce Korte Ketens.

...VOEDSELVERSPILLING MET
50% TERUG TE DRINGEN
40kg

20kg

Lokaal, duurzaam
en gezond eten
toegankelijk
voor alle
Amsterdammers

&

Meer ruimte voor
stadslandbouw,
-moestuinen
en eetbare
struiken

DIERENVRIEND
Amsterdammers stimuleren
om vaker diervriendelijke
keuzes te maken bij de
aankoop en consumptie van
voedsel, en aandacht vragen
voor de eiwittransitie.

De ambities van de gemeente zijn in een
stroomversnelling gekomen door projecten als

SUPPORT YOUR LOCALS
2015

2030

Dat betekent van 40 kg voedselverspilling
per persoon in 2015, naar maximaal 20 kg in 2030.

WAT KUN JIJ DOEN
PLAN JE BOODSCHAPPEN

EET MINDER VLEES

ONTDEK LOKALE
PRODUCENTEN

KOOP JE GROENTEN EN FRUIT
LOKAAL EN VAN HET SEIZOEN

Maaltijdplanning zorgt voor veel minder
voedselverspilling

via het platform Van Amsterdamse Bodem
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en meer groenten en fruit, of vleesvervangers.

bijvoorbeeld bij de groenteboer om de hoek of aan
het eind van de dag op de markt voor een prikkie.
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