
HOI VERSPILLINGSVRIJE HELD!

Wil jij graag een held worden in het minder verspillen van voedsel, en anderen inspireren 
om dit ook te doen? Als jij wilt weten hoe je thuis makkelijk minder voedsel verspilt dan 
gaat de Verspillingsvrije Coach van Milieu Centraal gaat jou daarbij helpen.

1. Go, go, go !

2. Meten is weten.

3. UItdaging

Download de app ‘De Verspillingsvrije Coach’ in de Google Play of App Store. Maak je profiel 
compleet. Als je de 6 vragen beantwoordt over hoe jij koopt, kookt en bewaart, krijg je via de coach 
tips die perfect bij jou passen.

Vul aankomende week de producten die je weggooit in via de app. Je krijgt daarna tips op maat hoe 
je verspilling van deze producten kunt voorkomen.

Via de challenges in de app krijg je uitdagingen om direct 
toe te passen in je keuken. Zoals een creatieve maaltijd 
maken met producten die nog in je koelkast liggen (eet altijd 
op volgorde van houdbaarheid, dan komt het goed!). Naast 
kook-challenges zijn er ook uitdagingen die gaan over slim 
kopen en bewaren. Daag jezelf uit en kies een inspirerende 
challenge óf doe ze allemaal!

Bijvoorbeeld; houd je wel eens brood over? Dan krijg je de tip om je brood in te vriezen, zodat je 
elke dag vers brood hebt. Ook krijg je smakelijke suggesties voor het opmaken van oud brood en 
andere restjes. Helemaal leuk; je ziet ook hoe jij het doet ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde.

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.appery.verspillingscoach&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/verspillingsvrijecoach/id1479993084
https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/voedselverspilling/recepten-voor-restjes/
https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/voedselverspilling/recepten-voor-restjes/


4. Inspiratie
Via ‘ontdek’ kun je je laten inspireren. Bekijk video’s, of doe de quiz beperkt houdbaar en 
ontdek of je een echte alles(w)eter bent als het gaat om houdbaarheid.

Nikki, Kees-Jan en hun kinderen Dean, 
Kate en Naud hebben de app al gebruikt. 
Bekijk hun ervaringen in de video 
hiernaast. Ze laten onder andere zien wat 
ze doen met bruine bananen en oud brood 
en hoe hun kinderen hiervan smullen!

Verspillingsvrije groet,
Team Samen Tegen Voedselverspilling

Kijk dan op de website, hier staat ook de test ‘Hoe Verspillingsvrij ben jij?’ waarin jij erachter komt 
waar nóg meer winst te behalen valt. Ook kan je nog aan de slag met een van de andere challenges; 
orden je keuken met Marie Kondo of tover jezelf om tot een echte Verspillingsvrije ster in de keuken.

Nog meer doen?

https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/voedselverspilling/quiz-beperkt-houdbaar/
https://www.youtube.com/watch?v=9YUvUGKu4l0&list=TLGGkV4atu4QtCcxNDA3MjAyMQ
https://samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrij/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/downloads/verspillingsvrijeweek/Challenges/Spark%20joy%20in%20jouw%20keuken%21.pdf
https://samentegenvoedselverspilling.nl/downloads/verspillingsvrijeweek/Challenges/Ready,%20set,%20kook!.pdf

