Gevarieerder menu zorgt voor minder uitstoot
Dat vleesproductie erg CO2-intensief is, weten veel mensen
inmiddels. Naast minder vlees eten, kan een andere ‘mix’ ook
veel opleveren, verschillende dieren zorgen namelijk voor
verschillende hoeveelheden CO2e-uitstoot1.
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1 Het gaat hier alleen over CO2-equivalenten, dus alle broeikasgassen
worden hierin meegerekend. Afgekort noteren wij dit als CO2-eq.

Het menu van de familie De Vries

kg CO2-eq./kg vlees

De familie De Vries (4 personen) eet doordeweeks meestal
aardappelen, groente en vlees of pasta met gehakt of kip.
Met zijn vieren steeds ongeveer een halve kilo vlees. Met een
ander weekmenu kan de footprint van het vlees lager zijn.
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Vegetarisch ‘kip’-menu

50,5 kg CO2-eq.

besparing = 7 kg CO2-eq. Dat is ongeveer 46 km autorijden3
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besparing = 24,5 kg CO2-eq. Dat is ongeveer 163 km autorijden
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2 Cijfers over de kg CO2-eq. van een kilo vlees lopen erg uiteen. De FAO hanteert bijvoorbeeld
een andere berekening en komt uit op 5,4 kg CO2-eq./kg product voor kip, 6,1 voor varken
en 46,2 voor rund. Dit stuk gaat uit van een berekening van Blonk consultants, waarbij
de vergelijking is gemaakt met vleesvervangers.
3 Bron: CBS, CLO
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/personenauto-s-steeds-ouder
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0134-koolstofdioxide-emissie-per-voertuigkilometer-voor-nieuwe-personenautos

Lees de volledige studie op: www.rabobank.com/economie
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