
In geval van een broodjeslunch, kiezen we bij voorkeur voor volkoren en verschillende soorten meergranen
brood, aangevuld met vegetarische soep en rauwkost. Minstens 60% van het beleg van broodjesassortiment
is van plantaardige oorsprong.
Voor de warme lunch opteren we voor 60% plantaardige/vegetarische maaltijden.

 
 

De VBVD stelt alles in het werk om voor de deelnemers aan studiedagen en congressen een gezond en duurzaam
aanbod te voorzien. Daarom gaat de VBVD met dit charter 10 engagementen aan. Het charter vormt de basis bij
elke onderhandeling met cateraars en leveranciers en moet leiden tot concrete en strikte afspraken. En het dient
ook als leidraad voor proevertjesacties van sponsors.

1. We geven de voorkeur aan een gezond en evenwichtig aanbod, waarbij groenten en fruit een grote plaats
innemen.

2. We kiezen voor aan aanbod van 60% plantaardige en 40% dierlijke eiwitbronnen

3. Binnen het aanbod van vlees en vleesbeleg gaat de voorkeur naar witte vleessoorten (kip, kalkoen) en wordt
rood vlees (rund, lam en varken) zo veel mogelijk beperkt. Zowel de portiegrootte van het vlees bij een warme
maaltijd als de hoeveelheid vleesbeleg bij de broodjes wordt beperkt. We kiezen zo veel mogelijk voor
enkelvoudig beleg met rauwkost (bijvoorbeeld enkel kaas of enkel ham, niet een combinatie van beide).

4. Binnen het aanbod van vis en visbeleg waken we over het gebruik van vis met duurzaamheidsgaranties,
namelijk MSC, ASC of gelijkwaardig. De portiegrootte van vis bij een warme maaltijd en de portiegrootte van het
visbeleg bij de broodjesmaaltijd is beperkt.

5. We voorzien bij elk gerecht groenten (warm onder de vorm van soep en /of rauwkost) waarbij zoveel mogelijk
gekozen wordt voor lokaal geteelde, seizoensgebonden en bio groenten.

6. We voorzien een gevarieerd, evenwichtig aanbod van gezonde tussendoortjes, zoals bijvoorbeeld fruit, noten
en zaden, yoghurt/yofu en eventueel plantaardige drinks.

7. We zoeken steeds naar cateraars en leveranciers waar binnen het aankoopbeleid aantoonbare inspanningen
worden gedaan om zoveel mogelijk producten aan te kopen afkomstig uit duurzame landbouw en die duidelijk
streven naar duurzame, eerlijke handelsrelaties.

8. We nemen maatregelen om voedselverspilling te vermijden. In overleg met de leverancier of catering wordt
een evenredig aanbod voorzien met het aantal deelnemers. Indien mogelijk wordt 20 % gekoeld bewaard en pas
gebruikt indien nodig. Er wordt een mogelijkheid voorzien om restjes snel te verwerken of door te geven.

9. We maken afspraken met cateraars en leveranciers om nodeloze verpakkingen te vermijden en om waar
mogelijk te kiezen voor herbruikbare verpakkingen.

10. We stimuleren de keuze voor gezonde, duurzame dranken. We voorzien gratis kraantjeswater en
promoten dit als meest duurzame optie.
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