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Verantwoordelijkheid voor het milieu

Uw organisatie kan zijn invloed op het milieu verkleinen door Smart Catering- of Plug & 

Play-maaltijden van BonCulina te gebruiken.     

We zetten ons in om een verschil te maken. Het is onze verantwoordelijkheid om kwalitatieve 

gerechten te bieden die onze klanten en consumenten volledig kunnen traceren. Als verantwoord 

bedrijf gaat BonCulina echter nog een stapje verder: wij minimaliseren de invloed van onze 

activiteiten op het milieu dankzij een uniek leveringssysteem. Volgens diverse gerespecteerde 

universiteiten en onderzoeksinstellingen is de invloed van het bereiden van maaltijden op 

het milieu neutraal wanneer een ingevroren maaltijd wordt vergeleken met een maaltijd die 

op traditionele wijze wordt gekookt. Ervaring in de sector geeft aan dat het overstappen 

van traditionele gekookte maaltijden of soortgelijke methoden op ingevroren kant-en-

klaarmaaltijden het gebruik van grondstoffen met bijna 30% vermindert. Ook is er sprake van 

minder verspilling van de inhoud van maaltijden per persoon: een vermindering van 30% ten 

opzichte van traditionele gekookte maaltijden dankzij nauwkeurigere beheersing van porties.

Bij BonCulina kunnen we vol trots zeggen dat we voedselverspilling én 
de invloed op het milieu verminderen!

Naast onze inzet voor onze visie op de uitbanning van voedselverspilling hebben 

deze besparingen ook een financiële waarde: ze leiden tot lagere kosten voor onze 

klanten en dragen bij aan ons MVO-programma ‘A Meal for A Meal’ (Een Maaltijd 

voor Een Maaltijd). Kijk voor meer informatie op www.amealforameal.com

Werk met ons samen aan een meer humane en verantwoorde toekomst!

BonCulina Milieu Beleid
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BonCulina Milieu Beleid

Clients & consumers can be 
confident of a reliable foodservice 
solution based on BonCulina’s
core values:

We are committed to being a more 
responsible food service provider, striving 
towards our zero food waste vision and 
investing part of our profits into the ‘A Meal 
for a Meal’ CSR programme.

Through the reduction in the number of 
operating elements, particularly labour, and 
based on our innovative patented packaging 
and delivery systems, we not only reduce 
operational cost but also capital. We aspire to 
be different in foodservice by delivering cost 
efficiency and simplicity.

Our vast central recipe database is made up 
of quality assured and nutritionally approved 
meals from carefully chosen international 
manufacturers. This, in combination with 
optional operating methods offers flexibility 
and consistency beyond most clients’ needs 
and requirements.

Voedselproductie
Een neutrale invloed op het milieu

Diverse organisaties hebben onderzoek gedaan waarbij de belangrijkste methoden 

voor voedselbereiding werden vergeleken. Zo keek de Royal Swedish Academy 

of Science naar de belangrijkste elementen in het algehele proces – van de 

productie van grondstoffen tot verwerking, verpakking, vervoer en bereiding van 

de maaltijd. Daarbij werden dezelfde basale maaltijdingrediënten gebruikt. Uit 

het rapport ‘Industrial Processing versus Home Cooking’ (Industriële Verwerking 

t.o.v. Thuisbereiding) kan worden opgemaakt dat geen waarneembare verschillen 

ten aanzien van het milieu zichtbaar zijn als de drie belangrijkste methoden voor 

voedselbereiding – ingevroren, halffabrikaten en helemaal thuis bereid – worden 

vergeleken.

“De belangrijkste conclusie was dat alle drie de maaltijden een relatief 

vergelijkbare invloed op het milieu lieten zien. De verschillen waren te klein om 

conclusies te trekken over het meest gunstige scenario voor het milieu. Dat is 

misschien verrassend, want in het publieke debat worden kant-en-klaarmaaltijden 

uitsluitend gezien als een negatieve ontwikkeling.”                                       

Deze bevindingen worden versterkt door een soortgelijk onderzoek van het Oko-

Institut e.V. en Deutsches Tiefkuhlinstitut uit Duitsland dat hetzelfde resultaat laat 

zien: de respectievelijke invloed van ingevroren maaltijden op het milieu ten opzichte 

van zelfgemaakte maaltijden is in wezen neutraal.

“De koolstofuitstoot van ingevroren voedsel en andere vormen (zelf bereid, 

gekoeld, omgeving) zijn vergelijkbaar en staan op gelijke voet. Vanuit 

wetenschappelijk oogpunt is een allesomvattende veroordeling van ingevroren 

voedsel op basis van klimaataspecten niet houdbaar.”

“De broeikasgasuitstoot van de ingevroren producten en vergelijkbare producten 

lagen dicht bij elkaar. Er werd rekening gehouden met de gebruikelijke breedtes 

en de methodologisch vastgestelde significantieniveaus.

Het algemene resultaat van dit onderzoek tegen deze achtergrond is dat 

ingevroren voedsel niet schadelijker is voor het klimaat 

dan vergelijkbare producten.”
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Voedselverspilling
Het gebruik van grondstoffen terugdringen

Het kan moeilijk zijn om de mate van voedselverspilling in verschillende 

bereidingsmethoden te vergelijken. Inzicht en ervaring van Heidelberg University 

Hospital leert echter dat de overstap van het zelf bereiden van maaltijden voor 

patiënten naar het gebruik van ingevroren maaltijden het gebruik van grondstoffen 

met ongeveer 30% vermindert.

“De dagelijkse orderpicking en handmatige samenstelling van de dagmenu’s 

maakt een gevarieerd maaltijdaanbod mogelijk. Het is mogelijk om de 

voedselproductie en -distributie op te splitsen. Bovendien kan het opnieuw 

bereiden van gerechten nu op basis van vraag in plaats van tijd.

Dat leidt tot meer persoonlijke patiëntzorg.”

“Daarnaast zijn ingevroren maaltijden gemakkelijk te verwerken 

en kunnen ze zo nodig in porties worden verdeeld. 

Dat is handig in de strijd tegen verspilling van voedsel.”

Internationaal onderzoek door technologiebedrijf Winnow toont aan dat meer 

dan 70% van alle voedselverspilling plaatsvindt voordat het voedsel het bord 

bereikt. Vergelijk dat met de minder dan 30% voedselverspilling die op het bord zelf 

plaatsvindt.

Voedsel dat vooraf in keukens wordt bereid, verspilt tot wel 20% van de totale 

kosten voor voedsel als gevolg van overproductie, fouten in de keuken, bederf en 

beschadigde producten. 

“Het is evident dat van deze totale hoeveelheid afval meer dan 60% van het 

etensafval per gewicht wordt weggegooid omdat keukens meer eten bereiden 

dan klanten kunnen eten.”

Eigen informatie van BonCulina suggereert dat traditioneel gekookte lunchmenu’s 

ongeveer 600 gram eten per persoon bevatten ten opzichte van 400 gram in 

gerechten met beheerste porties. De informatie valideert daarmee de beschikbare 

onderzoeksgegevens.
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Verpakking
De minst schadelijke verpakking voor het milieu

Naast de positieve impact van een consistente omvang van porties en een laag 

energieverbruik voor het koken en batchgewijs verpakken gebruikt ons Torus Pak®- 

systeem gecertificeerde voedselverpakkingen van polypropyleen met een lage 

migratie.

We hebben in de verpakking rekening gehouden met de impact van de verschillende 

soorten kunststof op het milieu. Een rapport van de Universiteit van Pittsburg, 

Pennsylvania vergelijkt bijvoorbeeld twaalf soorten kunststof aan de hand van 

de Life Cycle Assessment-methode. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

verschillende fases van kunststof, van productie tot ontleding.

Van de 12 soorten scoort polypropyleen het hoogst. De kunststof wordt daarom het 

minst schadelijk gevonden voor het milieu.

“De zuinigheid van atomen wordt gezien als een indicatieve voorspeller van een 

lage invloed op het milieu gedurende de levenscyclus. Polyolefinepolymeren 

hebben een atoomzuinigheid van 100% en leveren

de laagste invloed op het milieu op.”

Meer informatie

Er zijn uitgebreide versies beschikbaar van het onderzoek dat in onze analyse wordt 

uitgelicht. We bespreken de bevindingen graag in detail. 
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BonCulina is een geregistreerd handelsmerk binnen de Romy Foods familie.


