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Duurzaamheid door de 
maag? 

 Lekkere duurzame hapjes 

 Soep in de hooikist met oud brood 

 Granola zelf maken  

 Veggieburgers 

 Spread met komkommer in wrap 

 

 

 





 



Nu alles in de winkel of 
internet 



19-12-2016 



19-12-2016 



19-12-2016 



Gezond ecologisch eten? 

1. In het systeem van de seizoenen 

2. Alle voedsel is waardevol, restjes en 

schillen gebruiken. 

3. Zonder pesticiden, voor onze 

gezondheid en natuur. 

4. Kortbij van hier, zodat we het zien 

groeien 

5. Minder of geen vlees om water te 

sparen 

 



Gezond ecologisch eten? 

6. Zelf bereid om voeling met 

producten te behouden 

7. Verpakkingen en afval vermijden 

8. Bewust bereiden met hooikist 

9. Gevarieerd eten 

10. Geef de ‘boer’ een eerlijk loon. 
  Bron: Velt 



Productiesystemen kennen 

 

 water 

energie vervoer 

loonkost 



Consumptiesystemen kennen 

 

 
Thuis  eten 

Op 

school/ 

werk 
Op restaurant 



Acties… 





Het schoolsysteem: 
eindtermen 

GEZONDHEID 

kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze 

weten over het functioneren van het eigen lichaam; 

weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden 

vermeden; 

beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert; 

kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie; 

kunnen elementaire hulp toedienen bij brandwonden. 



Het schoolsysteem: 
eindtermen 

Milieu 

kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig 

basishandelingen uitvoeren; 

tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan 

met afval, energie, papier, voedsel en water; 

kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 

maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu; 

kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen 

vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen; 

tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 

levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 



Belang van schooltuintjes 

 



Bewust gezond eten 



Duurzaamheid door de 
maag? 

 Lekkere duurzame hapjes 

 Soep in de hooikist met oud brood 

 Granola zelf maken  
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 Spread met komkommer in wrap 

 

 

 



Mee nadenken over 
ecolunch? 

19-12-2016 


