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Voedselverspilling
terugdringen

Simulatietool berekent effect verbetermaatregelen

In de strijd tegen voedselverspilling in de supermarkt is een
nieuw hulpmiddel in de maak. Een simulatietool waarmee het
effect van verbetermaatregelen in versketens wordt gekwantificeerd. Onderzoekers van TI Food and Nutrition en projectpartners CBL en FNLI hebben hiermee een krachtig gereedschap
in handen om derving verder te beperken.

het simulatiemodel”, aldus Snels. De gegevens van een aantal echte praktijkketens
zijn inmiddels bijna ingevoerd: van gesneden ijsbergsla, rundergehakt en varkenshaas.
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De consument beïnvloedt de datumverdeling in het koelvak. Een deel van de
mensen selecteert op de houdbaarheidsdatum en pakt het langst houdbare pakje.
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Uit de praktijk is bekend dat het verlengen
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