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Meer dan 170 Gentse restaurants delen in 5
jaar tijd 65.000 Restorestjes uit

In 5 jaar tijd werden in 178 Gentse restaurants zo'n 65.000 Restorestjes

uitgedeeld, gemiddeld ongeveer 36 per dag. Een Restorestje is een doosje

waarmee restaurantbezoekers hun 'restjes' mee naar huis kunnen nemen. Zo gaat

de Stad Gent voedselverspilling tegen. Om de 5de verjaardag te vieren, trakteerde

de Stad met gratis taart uit een reuzegroot Restorestje.

Samen tegen voedselverspilling
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De Stad Gent en Test Aankoop startten het initiatief 5 jaar geleden. Gentse restauranthouders

die zich willen inzetten tegen voedselverspilling, kunnen de doosjes gratis afhalen in de

Stadswinkel na een registratie bij de Dienst Milieu en Klimaat. Vandaag doen al 178 Gentse

restaurants mee. Gemiddeld worden zo'n 36 restjes meegenomen per dag, goed voor ongeveer

13.000 Restorestjes per jaar. Zo zorgen burgers, restaurants en de Stad Gent er samen voor dat

er minder voedsel in de vuilnisbak belandt. Want voedselverspilling veroorzaakt een onnodige

druk op milieu en klimaat.

'Met Restorestje gaan we voedselverspilling tegen op restaurant. Zo kan de
consument tot het laatste restje genieten en zijn er minder afvalkosten voor de
horeca. Dat intussen al zó veel restjes werden verdeeld, al meer dan 170
restaurants meedoen en ons voorbeeld elders in Vlaanderen gevolgd wordt,
bewijst het succes van het Restorestje.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu

Na Gent zijn heel wat anderen met hun eigen Restorestje gestart: het Waalse Gewest, het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Roeselare, de Stad Kortrijk, de POM West-Vlaanderen

en de Gemeente Pelt. Nog vele andere steden en gemeenten tonen interesse en overwegen het

Gentse voorbeeld te volgen.

Gent gaat voor duurzame voeding

Voor de 5de verjaardag van Restorestje trakteerde de Stad op de Korenmarkt met gratis taart

uit een reuzegroot Restorestje. Maar het initiatief is slechts een van de projecten binnen de

Gentse duurzame voedselstrategie. Onder de naam Gent en Garde focust de Stad op lekkere,

lokale en duurzame voeding. Gent en Garde won het afgelopen jaar een Global Climate Action

Award van de Verenigde Naties. Ook de Gentse restaurantuitbaters springen op de kar: tijdens

de Belgian Vegan Awards gingen 5 prijzen naar Gentse zaken.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

'Volgens de Food and Agriculture Organization (FAO) wordt niet minder dan
één derde van de mondiale voedselproductie weggegooid. Dat komt neer op
een verspilling van 555 miljard euro per jaar zonder de enorme ecologische
schade mee te rekenen. De Belg gooit jaarlijks tussen de 15 en de 23 kilogram
eten weg. Vandaar ook dat we in 2014 al gestart zijn om een alternatieve
naam te vinden voor de ‘doggy bag’. Zo werd het Restorestje geboren. Het is
fantastisch om te zien hoe ver de Stad Gent hier nu mee staat. Hopelijk zullen
nog meer steden dit initiatief snel oppikken of kan er op Vlaams niveau budget
worden gevonden voor een nog grotere uitrol.'
— Simon November, Test Aankoop
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Tine Heyse
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e-mail schepen.heyse@stad.gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:dirk.bogaert@stad.gent
mailto:Sofie.Verhoeven@stad.gent
mailto:Elise.Debock@stad.gent
mailto:snovember@test-aankoop.be
mailto:schepen.heyse@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

