
HALLO CHEF!

Doe jij er ook alles aan om lekkere gerechten te maken zonder iets weg te doen? En haal jij 
graag alles uit ingrediënten wat erin zit? Ga dan aan de slag met deze challenge en gebruik 
onderstaande tips! De challenge bestaat uit zes stappen. Je kunt zelf kiezen of je elke dag 
één stap doet of allemaal tegelijk. Veel kookplezier en eet smakelijk!

Word een Verspillingsvrije Kok in 6 stappen:

1. Orde!

2. Plan & prepare

Een goed begin is het halve werk. Zorg voor een 
opgeruimde koelkast, diepvries, voorraadkast en 
fruitschaal. Bewaar restjes en geopende producten 
op een vaste plek in je koelkast. Bijvoorbeeld op 
ooghoogte, of reserveer een hele plank. Zo weet je 
altijd wat als eerste op moet. Lees ook deze tips.

Check je voorraad en noteer welke ingrediënten op 
moeten. Bedenk op basis hiervan jouw recepten 
voor deze week. Vul op de website van jouw 
favoriete  supermarkt of receptensite een ingrediënt 
in en je vindt een heleboel recepten. Een kookboek 
uit de kast halen kan natuurlijk ook. Maak een 
boodschappenlijstje voor je naar de winkel gaat en 
schrijf ook de hoeveelheden op.

Geen tijd? Heb je geen tijd om een boodschappenlijstje te maken? Maak dan een foto van de
inhoud van je koelkast en/of voorraadkast!

https://samentegenvoedselverspilling.nl/downloads/verspillingsvrijeweek/Challenges/Spark%20joy%20in%20jouw%20keuken%21.pdf


3. RESTJES TELLEN MEE

5. IJzeren voorraad

6. 2x zo lekker

4. Meten is een must

Haal alles uit je eten wat erin zit. Heb je een grote bloemkool in huis die maar voor de helft opgaat 
in het recept van vandaag? Bedenk wat je later deze week met de andere helft doet, denk
bijvoorbeeld aan een curry of een ovenschotel. Of blancheer (kort koken) de rest en vries het in. 
Handig voor later, zo blijft het tot wel een jaar houdbaar!

Het is handig om altijd wat producten in huis te hebben die lang houdbaar zijn en die je vaak 
nodig hebt. Denk aan rijst, pasta, meel, peulvruchten en tomatenblokjes uit blik. Dat noemen we 
een ijzeren voorraad. Het handige is dat deze producten superlang houdbaar zijn én je combineert 
ze makkelijk met verse producten die snel op moeten. Denk aan de aangesneden groenten in je
koelkast, wat kruiden erbij en je zet zo een snelle en lekkere maaltijd op tafel.

Sluit elke week af met een Verspillingsvrij feestmaal! Niets is zo fijn als een tweede keer genieten 
van een geslaagde maaltijd. Misschien houd je al een wekelijkse kliekjesdag aan het eind van de 
week (slim!), of maak je af en toe een ‘over’-schotel. Je kunt ook denken aan een tapasavond, of 
enkele van de menusuggesties hieronder:

Meten is weten. Pasta, rijst en couscous zetten uit tijdens 
het koken. Voorkom dat je te veel kookt door je porties 
af te meten. Dat kan met het Eetmaatje, of gebruik een 
keukenweegschaal. Kijk hier voor de aanbevolen
hoeveelheden per persoon.

Wist je trouwens dat je van veel groenten bijna alles kan 
eten? Zo kun je bijvoorbeeld ook de stronken van de 
broccoli en het groene gedeelte van de prei helemaal 
gebruiken. En wist je dat pompoen schillen niet nodig 
is als je hem in de oven doet? De schil wordt zacht en 
smaakt heerlijk. Zo verspil je minder voedsel én ben je 
sneller klaar.

Het motto van Nel Schellekens (Verspillingsvrije kok): ‘’Alles wat geur, kleur en/of smaak heeft gooi 
je niet weg! Gebruik bijvoorbeeld een ijsblokjesvorm voor hele kleine restjes bouillon, jus of saus.’’

Restjes zoals groente, vlees, vis, pasta of aardappelen zijn ideaal in een lekker simpel gerecht. 
Bijvoorbeeld een soep, omelet, salade of wokgerecht. Je kunt producten uit je ijzeren voorraad 
gebruiken om je restjesrecepten mee aan te vullen.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/waarom-blijven-groente-langer-goed-in-de-diepvries-als-je-ze-eerst-blancheert-.aspx#:~:text=Door%2520groente%2520een%2520paar%2520minuten,kwaliteit%2520langzaam%2520maar%2520zeker%2520achteruit.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/kun-je-blikgroenten-jaren-na-de-houdbaarheidsdatum-nog-eten.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/hoe-kook-je-precies-genoeg-pasta-rijst-aardappelen.aspx


Rooster je oude brood en doe er een mengsel op van tomatenblokjes, knoflook en olijfolie. Vul 
wraps met vis, sla en zuivelspread. Maak rolletjes of spiesjes van overgebleven groente. Tover een 
restje yoghurt en kruiden om tot dipsaus. Kortom, leef je uit. Laat je inspireren.

Het Voedingscentrum heeft 
een #verspillingsvrij 
weekmenu gemaakt; een hele 
week gezond koken zonder te 
verspillen!

Bedenk ook lekkere dingen 
voor lunch en ontbijt. Beleg 
je boterham bijvoorbeeld met 
komkommer die nog over is 
(lekker met pindakaas), of
roer stukjes appel door je 
havermout (met kaneel, 
noten of rozijnen).

Gebruik dan de Verspillingsvrije Coach-app voor nog meer tips. Heb je een mooie creatie gemaakt 
met overgebleven eten of tips voor andere chefs? Deel ze met #verspillingsvrij op social media.

Heb je er nog geen genoeg van?

Samen zorgen we voor minder voedselverspilling!

Verspillingsvrije groet,
Team Samen Tegen Voedselverspilling

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/verspillingsvrij-weekmenu
https://www.voedingscentrum.nl/verspillingsvrij-weekmenu

