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1. Plant Power

2. Damn food waste!

3. Think global, eat local

4. Seizoensgebonden, vers en 

5. Eerlijk & keurmerken

6. Gezond

7. Innovatief

8. Verpakkingsbewust

Smaackmakers-proof food



Duurzaam eten… belangrijk?

9 miljard 
in 2050
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80% van alle landbouwgrond op de wereld

wordt gebruikt voor de veeindustrie

WakkerschuDDers….



Meer dan 75% van alle soja en 44% van de 
wereldwijde graanproductie wordt gebruikt als 
veevoer

WakkerschuDDers….



Veeteelt veroorzaakt 18% van de totale CO2 uitstoot

WakkerschuDDers….



carbonfootprint



Waterfootprint

Een kilogram Vlees kost 15.000 liter water 

=272 douchebeurten!!!



Vleesconsumptie in kaart



Leveranciers: Zeewaar



Fantastisch… of toch niet…?De eiwittransitie







Leveranciers: Zeewaar



• Slide foodquake
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Vlees’VerVangers’?

Kaas is een goede vleesvervanger om de volgende 
reden:

A. Het is beter voor het milieu (<CO2 uitstoot)

B. Het komt dierenwelzijn ten goede

C. Het is beter voor de gezondheid

D. Of bovenstaande antwoorden kloppen hangt af van 
het soort vlees



Hier beeld van allemaal soorten 
vleesvervangers

Steeds meer soorten vleesvervangers



Vegetarische Slager









Zeewaar: zee van mogelijkheden

Een belangrijke reden voor mensen om vis te 
eten is dat er noodzakelijke omega 3 vetzuren in 
zitten. Een duurzamere optie om deze binnen te 
krijgen is:

A. Visoliecapsules
B. Zeewier en/of algen
C. Beide



• Zilte proeftuinZilte proeftuin



Zeewaar
Zeewaar: zeegroenten





Groenten campagnes



Campagnes voor groenten etc

• Campagne pieper invoegen?



Insecten: What’s in the Bug

Welke van de volgende uitspraken is niet 
waar? Insecten hebben in vergelijking met 
veedieren:

A.Minder voer nodig
B.Lagere hoeveelheid consumeerbaar vlees
C. Meer onverzadigde vetten & dus gezonder
D.Minder uitstoot van CO2 en Methaan





Opleidingen & chefkoks



Dutch Cuisine



Alain Passard

Allain Passard
Michael Pollan
Niven Kunz
Johnny Boer
Yotam Ottolenghi
En velen anderen…



Bagels & Beans

aanbieders



• Foto van schap vega in supermarkten



Maatschappelijke discussies

• Radar

• Keuringsdienst van waarden

• Tegenlicht

•…



Zorgen voor stroomversnelling?



Artikel india invoeren



Dilemma: are we trapped?

• Hoe zorgen we voor meer aanbod van ‘meer plant 
power’ bij aanbieders 

• Hoe verleiden we consumenten tot ‘meer plant 
power’



• Slide foodquake
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