
Artikelen Besparing per Q in kg Besparing per jaar in kg
Zoetwaren 3,58 14,34
Salades 36,27 145,07
Ontbijtkoek 0,13 0,52
Roggebrood 0,21 0,84
Beschuit 0,13 0,52
Knäckebröd 0,73 2,91
Sauzen 6,11 24,42
Margarine 10,76 43,05
Kwark 5,94 23,78
Optimel 33,23 132,93
Petfles 87,49 349,95
Vleeswaren 44,73 178,92
Kaas 54,12 216,49
Totaal 283,44 1133,74

Plastic is zeer schadelijk voor het milieu.  
Zo kan een duurzamere wereld alleen tot stand 
komen wanneer er voorkomen wordt dat plastic  
in het milieu terechtkomt en dat de productie  
van plastic wordt gereduceerd.
Dat betekent we vanaf 1 januari 2022 geen plastic meer gebruiken voor 
ons gehele assortiment aan eten en drinken. Daarmee realiseren we op 
jaarbasis een besparing van maar liefst 1133 kilo aan plastic afval. 
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Plastic is zeer schadelijk voor het milieu. Plastic 
wordt in vrijwel alle gevallen geproduceerd met 
behulp van nog altijd veel fossiele brandstoffen. 
Doordat het produceren van plastic veel energie 
kost, is plastic verantwoordelijk voor een groot 
deel van de CO2-uitstoot. Het reduceren van de 
CO2-uitstoot is van groot belang om de klimaat-
verandering aan te pakken.
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De komende weken vervangen we alle plastic ver pakkingen 
in ons gehele assortiment van eten en drinken: 

Week 48: Zoet, beleg en salades 
Week 49: Ontbijtkoek en roggebrood
Week 50:  Beschuit, knäckebröd en sauzen
Week 51:  Margarine, kwark en Optimel
Week 52:  Petfles, vleeswaren en kaas



Plastic is zeer schadelijk voor het milieu. In veel 
gevallen kan plastic vervangen worden door ander 
materiaal. Ook jij zelf kunt hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren door de hoeveelheid plastic in 
je leven te verminderen, plastic in verpakkingen te 
weigeren, plastic te hergebruiken of materialen te 
recyclen die je niet kunt hergebruiken. 
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