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Wereldwijde vraag naar vlees
is niet duurzaam en neemt toe

Vee is verantwoordelijk voor 
14% van de wereldwijde

broeikasuitstoot

Hartaandoeningen, diabetes 
type 2 en obesitas vormen
wereldwijde epidemie

Quorn fijngehakt bevat 90%
minder verzadigd vet dan
spaghetti bolognese met vlees

Quorn is duurzamer dan vlees
Quorn fijngehakt zorgt voor ruim
90% minder broeikasuitstoot 

dan rundvlees



Quorn Foods Ltd – een duurzame visie: Voorpagina en deze pagina: het prachtige Engelse landschap in de buurt van onze productielocatie in Stokesley.
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Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we het eenvoudiger maken voor
consumenten om minder vlees te eten, er een blijvende verschuiving

zal ontstaan naar gezonder eten, vooral in landen waar het
consumptieniveau niet duurzaam is.

Dit rapport laat zien hoe Quorn een belangrijke bijdrage kan leveren
aan de verbetering van de volksgezondheid en de voedselveiligheid,

door middel van een ethische bedrijfsvoering en door de uitstekende
duurzame kwaliteiten van onze producten nog verder te verbeteren.

Henry Soesanto, CEO Monde Nissin Corporation

INHOUD
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EEN VERSCHUIVING NAAR MINDER VLEES

De manier waarop tegenwoordig gegeten wordt is niet duurzaam1. We hebben te maken met aanzienlijke
uitdagingen zoals obesitas, gezondheidsproblemen veroorzaakt door onze manier van leven, stijgende
voedselprijzen, klimaatverandering, afval en beschadigde of verwoeste ecosystemen.

Veel organisaties hebben al goede vooruitgang geboekt in het beantwoorden van de vraag: hoe ziet een duurzaam
dieet eruit? (Eating Better Alliance 2017, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 2010,
Wereldnatuurfonds 2017) We moeten onze consumptie veranderen om een eerlijker, betrouwbaarder en minder
schadelijk voedselsysteem te ontwikkelen. Een van de principes waar de meeste deskundigen het over eens zijn 
is dat we minder rood, wit en verwerkt vlees zouden moeten eten: het principe ‘minder maar beter’2.

Schapenvlees

Gevogelte

Varkensvlees

Rund- en kalfsvlees

Figuur 2

Figuur 1

1. Niet-duurzame vraag

Op dit moment leven er 7,3 miljard mensen op aarde. In 2050
zullen dit naar verwachting meer dan 9 miljard mensen zijn3. 
Het overgrote deel van deze groei zal plaatsvinden in
ontwikkelingslanden. Als we deze voorspellingen combineren
met snelle verstedelijking en toenemende welvaart, betekent 
dit dat er tegen die tijd zo'n 70% meer voedsel zal moeten
worden geproduceerd dan in 2006, en de voedselproductie in
ontwikkelingslanden zal bijna moeten worden verdubbeld4.

De vraag naar dierlijke eiwitten stijgt. De wereldwijde consumptie
van vlees zal naar verwachting tegen het midden van deze eeuw met
76% zijn gestegen ten opzichte van de huidige vleesconsumptie5. 
In ontwikkelingslanden vindt een ‘eiwittransitie’ plaats doordat de
consumptie van vlees toeneemt naar gelang het inkomen toeneemt.
In ontwikkelde landen lijkt de vraag naar vlees per hoofd van de
bevolking een plafond te hebben bereikt, maar wel een extreem
hoog plafond5. Het Royal Institute of International Affairs (2015)
stelt dat de gemiddelde inwoner van een geïndustrialiseerd land
twee keer zo veel vlees eet als volgens deskundigen gezond is; in de
Verenigde Staten is dit zelfs drie keer zo veel.

Overconsumptie van eiwitten en verhouding tussen
dierlijke en plantaardige eiwitten

DE TOEKOMST
VAN VOEDSEL



Figuur 2 laat zien dat het aandeel dierlijke eiwitten in de dagelijkse
voeding toeneemt ten opzichte van het aandeel plantaardige
eiwitten. Het World Resources Institute (WRI) adviseert om, vooral
in rijke landen, de overconsumptie van eiwitten te verminderen
door het aandeel dierlijk voedsel in de dagelijkse voeding te
verminderen6.

2. De gevolgen van vlees voor het milieu  

Voor de productie van dierlijk voedsel is over het algemeen
meer grondstoffen en middelen nodig en wordt er meer
schade aangericht aan het milieu, dan voor de productie 
van plantaardig voedsel (zie figuur 3). De huidige schaal 
van veeteelt is een inefficiënt gebruik van schaars land en 
water, en het is de belangrijkste oorzaak van ontbossing,
verwoesting van natuurlijke omgevingen en uitsterving van
diersoorten5. Dat maakt de eerdergenoemde trends in
vleesconsumptie nog zorgwekkender.

Van alle milieuproblemen is klimaatverandering zonder twijfel 
de grootste bedreiging voor de wereldbevolking. Er zijn talloze
rapporten verschenen over de aanzienlijke bijdrage van vlees 
en zuivel aan de wereldwijde broeikasuitstoot. De veeteelt is
verantwoordelijk voor 7,1 gt CO2-eq per jaar aan broeikasuitstoot;
dat is bijna 15 procent van het wereldwijde totaal en meer dan de
directe uitstoot van de transportsector7. De niet-duurzame vraag
naar vlees en zuivel is ‘niet compatibel met de doelstelling om
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen’5.

Een verandering in de wereldwijde vraag naar vlees en zuivel zou
centraal moeten staan bij het streven naar klimaatdoelstellingen,
maar de rol van voedsel en wat mensen eten wordt nauwelijks in 
de discussie betrokken. Om klimaatverandering tegen te gaan zou 
er ook moeten worden gekeken naar veranderingen in productie 
en consumptie. Een vermindering van de consumptie van vlees 
en zuivel is essentieel voor een duurzamer dieet, en kan het
uitgangspunt zijn voor een eerlijke, stabiele inkomensbron 
voor boeren en producenten, ethischere en menselijkere
landbouwmethoden en een verbetering van de volksgezondheid.

4

Voor het produceren van dierlijk voedsel zijn veel meer
grondstoffen en middelen nodig dan voor plantaardig voedsel

Figuur 3

In het Akkoord van Parijs van
2015 is afgesproken dat de
wereldwijde temperatuurstijging
binnen veilige grenzen wordt
gehouden. Dat kan niet zonder
veranderingen in ons dieet.

Eating Better Alliance 2017

‘‘ ‘‘

Zie pagina 19 voor bronnen
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Onze vraag naar meer en goedkoper vlees leidt tot een
complete industrie van chemicaliën, die worden gebruikt 
als meststof en pesticiden. Deze chemicaliën kunnen
veranderingen in de balans tussen natuur en biodiversiteit
veroorzaken8. Sommige landen beperken en reguleren 
het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in de
vleesproductie steeds meer, maar door het wijdverbreide
gebruik spreken sommige deskundigen inmiddels van een
nieuw tijdperk van antibioticaresistente bacteriën en de
terugkeer van pandemische ziekten bij mensen.

Een ander probleem van voedselverspilling in de wereldwijde
toeleveringsketen. In het Verenigd Koninkrijk en de VS wordt
jaarlijks in meer dan 55 miljoen ton voedsel verspild. Dit kost
meer dan 200 miljoen dollar. Ironisch genoeg is 10% van de
broeikasuitstoot in ontwikkelde economieën afkomstig van
voedsel dat nooit is geconsumeerd. De hoeveelheid water 
die nodig is voor de irrigatie en verwerking van dit niet-
geconsumeerde voedsel is theoretisch gelijk aan het dagelijkse
watergebruik van elke inwoner van onze planeet9.

De intensieve veeteelt en de extreme druk om
toeleveringskosten laag te houden leiden tot steeds meer
zorgen over het welzijn van dieren. Dit is treffend omschreven
door Compassion In World Farming in hun onderzoek naar de
werkelijke kosten van goedkoop vlees.8 Uit een onderzoek uit
2014 bleek dat dierenwelzijn de belangrijkste reden is waarom
consumenten in het Verenigd Koninkrijk overwegen om hun
eetgewoonten en vleesconsumptie aan te passen10.

Het terugbrengen van de
vleesconsumptie, vooral van industriële
veeteelt, is één van de belangrijkste
manieren om klimaatverandering aan te
pakken, en een efficiënter en duurzamer
voedselsysteem te garanderen.

Philip Lymbery
Chief Executive van Compassion in World Farming en auteur 
van ‘Farmageddon: The true cost of cheap meat’.

Vlees is een belangrijke bron van kwalitatief goede eiwitten en verschillende micronutriënten, maar
een energierijk dieet bevat te grote hoeveelheden rood vlees. Met name verwerkt vlees is in verband
gebracht met een groter risico op chronische ziekten, waaronder aandoeningen van hart en
bloedvaten, diabetes type 2 en darmkanker. 

“Quorn is een alternatief voor deze producten. Het bevat veel eiwitten en weinig vet, en kan daarmee
deze risico's verkleinen.

Andrew Salter BSc, PhD, RNutr
Hoogleraar voedingsbiochemie, Universiteit van Nottingham

Duurzaamheidsrapport 2017

Intensieve veeteelt en druk op de
toeleveringsketen brengen dierenwelzijn
extra in gevaar

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘



in achtergestelde gebieden, kunnen niet eens worden gemeten.
De bewijzen zijn er: een slecht dieet, gevoed door obesogene
economieën, wordt wereldwijd in verband gebracht met een
toenemend aantal niet-overdraagbare aandoeningen die vooral
de minder bedeelden treffen. Het veranderen van
eetgewoonten is echter heel erg moeilijk. Daarom roepen
sommige deskundigen nu op tot een systematische aanpak10,
waaronder het gebruik van gezonde, nieuwe eiwitten met
minder milieu-effecten, zoals Quorn.

In het Verenigd Koninkrijk worden 500 vleesmaaltijden per
persoon per jaar geconsumeerd14. Dit is een ongekend aantal en
het is waarschijnlijk geen gezond dieet: uit onderzoek van de
Universiteit van Southern California15 blijkt dat de consumptie
van grote hoeveelheden dierlijke eiwitten het risico op kanker
verviervoudigd. In het Verenigd Koninkrijk beveelt de National
Health Service inmiddels aan om de dagelijkse consumptie van
rood vlees terug te brengen van 90 gram naar een maximum
van 70 gram om het risico op darmkanker te verkleinen16.
Modellen van onderzoekers van de Universiteit van Oxford
laten zien dat maximaal drie vleesmaaltijden per week en meer
plantaardig voedsel zo'n 45.000 gevallen van vroegtijdig
overlijden zouden kunnen voorkomen en de NHS een besparing
zouden kunnen opleveren van 1,2 miljard pond10.

We geloven dat wij een belangrijke rol kunnen spelen bij het
oplossen van elk van deze drie problemen.

3. Gezondheidsrisico's van vleesconsumptie 

Vlees kan een belangrijke rol spelen in een uitgebalanceerd
dieet. Maar uit onderzoek blijkt ook dat overmatige consumptie
van rood en verwerkt vlees in plaats van vers fruit, groeten en
volkoren granen kan bijdragen aan chronische aandoeningen,
waaronder obesitas en de daarbij behorende complicaties zoals
hartaandoeningen, diabetes type 2 en sommige vormen van
kanker. De wereldwijde obesitasepidemie in ontwikkelde
economieën lijkt nog lang niet ten einde, en uit een recent
rapport van het Overseas Development Institute (ODI)11 blijkt
dat er inmiddels ook een zorgwekkende toename in obesitas 
is in opkomende economieën.  

In totaal lijdt tegenwoordig een derde van alle volwassenen aan
obesitas of overgewicht11 en in meer ontwikkelde economieën
bedraagt dit aantal meer dan de helft van de volwassenen.
Gezinnen in deze landen hebben betere toegang tot extra
energie via dierlijke producten en uit recent onderzoek is
gebleken dat met name de beschikbaarheid van vlees
wereldwijd op dezelfde manier met obesitas in verband kan
worden gebracht als suiker12.

De hieruit voortvloeiende kosten voor de volksgezondheid zijn
een steeds grotere bron van zorg voor regeringen wereldwijd.
Volgens een rapport van McKinsey13 bedragen de kosten van
obesitas wereldwijd meer dan 2 triljoen dollar; alleen roken en
oorlog kost meer. De persoonlijke psychologische gevolgen en
de maatschappelijke kosten van toenemende obesitas, vooral
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We moeten naar een voedselcultuur die 
de vraag naar gezonder, duurzamer voedsel
bevordert. 

We moeten nadenken over de toekomst en
volgende generaties bewust maken van de
problemen die de hele aarde aangaan.

Barack Obama
Seeds&Chips Global Food Innovation Summit, mei 2017

DE TOEKOMST
VAN VOEDSEL
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De uitdaging is nu om het via culturele
en systematische veranderingen
eenvoudiger te maken om gezond 
en duurzaam te eten. Quorn maakt
deel uit van de oplossing.

Sue Dibb
Coördinator - Eating Better: 
for a fair green healthy future

7

Quorn Foods behaalde als
eerste wereldwijde merk 
van vleesvervangers een
onafhankelijke certificering
voor zijn CO2-voetafdruk.

MINDER CO2

‘‘ ‘‘
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Het doel was om een micro-organisme te vinden dat
eenvoudig grote hoeveelheden koolhydraten kon omzetten 
in zeldzamere en voedzamere waardevolle eiwitten - maar
zonder het gebruik van dieren. Na jaren onderzoek en meer
dan 112 miljoen Euro aan investeringen, werd er een
piepkleine schimmel gevonden die kon worden omgezet in
een eiwit. Dit leidde tot de productie van MycoproteïnTM

(Grieks voor schimmelproteïne), het unieke ingrediënt dat
Quorn-producten zo speciaal maakt.

We beginnen met een van nature voedzame schimmel die in
de grond groeit. Vervolgens gebruiken we een gistingsproces
(een techniek die erg lijkt op hoe bier of yoghurt wordt
gemaakt) om de perfecte omstandigheden te creëren waarin
koolhydraten worden omgezet in eiwitten. Het resultaat is
Mycoprotein. Het mooiste van dit eiwit is dat het de smaak en
de textuur van vlees kan reproduceren. Het neemt
gemakkelijk smaken op en omdat het geen nasmaak heeft, 
is het ideaal om de smaak van vlees en vleesgerechten te
produceren. Bovendien zijn de gezonde eigenschappen van
mycoproteïn indrukwekkend: het bevat veel eiwitten en
vezels, weinig vet en geen cholesterol.

Het resultaat is een wereldwijd merk met een waarde 
van 280 miljoen Euro dat overheerlijk voedsel produceert:
Quorn™. Het biedt je de vrijheid om van heel veel
fantastische maaltijden te genieten die goed zijn voor jou, 
je gezin en de planeet.

Quorn heeft een visie om mensen over de hele wereld te
helpen om gezonder en duurzamer te eten door ze te helpen
heerlijke maaltijden klaar te maken. Dat kunnen we doen
dankzij de innovatieve manier waarop we eiwitten produceren.

8

HET BEGON OOIT MET EEN IDEE

Quorn is begonnen in de jaren '60 van de vorige eeuw, een tijd waarin er oprechte

zorgen waren over de vraag of de wereld nog wel van voedsel kon worden voorzien.

Als reactie hierop zette onze oprichter, Lord Rank, een project op om een nieuwe

bron van eiwitten te vinden. Velen zagen dit als de eerste zoektocht naar nieuw

voedsel sinds de ontdekking van de aardappel.

Mycoprotein is een piepkleine schimmel die de basis vormt van
alle Quorn-producten. Het heeft de unieke eigenschap dat het
de structuur en de smaak van vlees kan reproduceren.
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WAT IS QUORN?

Quorn is vrijwel uniek als voedingsmiddel. Het is
waarschijnlijk het enige succesvolle voorbeeld van 
een natuurlijke, nieuwe bron van eiwitten die dankzij
technologische processen kan worden gebruikt om
nieuwe voedselproducten te maken. De toekomst
heeft meer van dit soort slimme uitvindingen nodig 
om voldoende voedsel te garanderen.

Dr Phil Cox
Hoofd Bio-Food Engineering Group,
Universiteit van Birmingham

‘‘
‘‘



In 2017 werd het merk Quorn opnieuw gelanceerd
met de grootste campagne in jaren: een nieuwe
verpakking, nieuwe TV-spotjes, nieuwe websites 
en een geheel nieuwe aanpak van New Product
Development (NPD).

We willen mensen inspireren met heerlijke en
onweerstaanbare recepten, verrukkelijk gekruid 
en boordevol nieuwe smaakervaringen uit de hele
wereld. We laten zien hoe veelzijdig de maaltijden
zijn die je kunt maken met ons enorme assortiment
Quorn-producten. Daarbij willen we voedsel
produceren dat beter is voor jou en de planeet.

9

NIEUWDuurzame voeding

Als consumenten kopen en eten we steeds
bewuster. Dieetadviezen, de opwarming
van de aarde en mogelijke voedseltekorten
in de toekomst zijn van invloed op de
keuzes die we maken. Ons onderzoek 
aan de Newcastle Business School laat 
zien dat weinig vet en een kleine CO2-
voetafdruk belangrijke kenmerken zijn die
consumenten waarderen. Deze resultaten
laten bovendien zien hoe Quorn een
belangrijke rol kan spelen in het veranderen
van het gedrag van consumenten en de
keuze voor gezonder, duurzamer en
milieuvriendelijker voedsel.

Prof. Fraser McLeay
Hoogleraar strategisch marketingmanagement, 
Newcastle Business School

‘‘

‘‘
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RIJK AAN VEZELS

WEINIG VERZADIGDE VETTEN

RIJK AAN EIWITTEN

Quorn staat in de top 10 van grootste
diepvries- en online producten in het
Verenigd Koninkrijk en is daarmee groter dan
Ben & Jerry’s, Goodfellas en Häagen-Dazs



Eiwitten produceren
via vee is heel erg
inefficiënt

1kg RUNDVLEES

12-24kg 
VOEDSEL

2-4kg 
VOEDSEL

1kg KIP

LAND EN VOEDSEL VEILIGSTELLEN

Uit een aantal studies blijkt dat tussen de 12 en 24 kilo voedsel
nodig is om 1 kilo eetbaar rundvlees te produceren18. Gevogelte
is iets efficiënter, maar er is nog steeds gemiddeld 2 tot 4 kilo
voedsel nodig19. In beide gevallen worden er meer eiwitten aan
het dier gevoerd dan er uiteindelijk worden geproduceerd.

Met Mycoprotein halen we heel eenvoudig de koolhydraten uit
het graan en converteren we het naar eiwitten. Zonder dieren
(figuur 4). En omdat het oorspronkelijke graan nog steeds
bruikbaar is, zorgt onze methode zelfs voor nog meer
eiwitten (figuur 5).

Quorn Foods biedt een efficiënte en duurzame
manier om gezondere eiwitten te produceren met

minder gevolgen voor het milieu.

De productie van vlees is per definitie inefficiënt: grote
hoeveelheden graan en gewassen die direct door mensen
zouden kunnen worden geconsumeerd, worden aan 
vee gevoerd. 90% van alle sojameel wordt gebruikt in
diervoeding. Analisten schatten dat meer dan 40% van
de wereldwijde gewassen op deze manier worden gebruikt: 
een heel inefficiënt gebruik van dit voedsel en van het 
land waarop het wordt verbouwd.4,17
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Figuur 4

Feit: Voor de productie van 1 kilo Quorn,
is minder dan 2 kilo tarwe nodig

DE VOORDELEN
VAN QUORN



Als je een jaar lang één keer per week Quorn fijngehakt
gebruikt in plaats van gehakt met vlees, bespaar je
genoeg energie om zo'n 20.000 keer water te koken…
dat zijn zo'n 1.800 kopjes koffie PER WEEK!

x 20,000 x 1,800

Veeteelt is de grootste gebruiker van land: weilanden en
akkerland voor de productie van veevoer maken bijna 80% 
uit van alle landbouwgrond20.

De vraag naar vlees neemt toe en land wordt steeds schaarser,
dus er zijn efficiëntere oplossingen nodig21. De eenvoudige
elegantie van de producten van Quorn Foods zit niet alleen in
de efficiënte productie van eiwitten, maar ook in de smaak en
textuur waar mensen van houden, waardoor het gemakkelijker
wordt om minder vlees te eten.

We moeten voedsel op andere manieren
gaan produceren om te kunnen voldoen 
aan de vraag van een wereldbevolking van
meer dan 9 miljard in 2050. Eiwitten uit
schimmels, zoals Mycoprotein, zijn een
belangrijke stap in de goede richting.

Professor Lynne Boddy
Cardiff School of Biosciences, Universiteit van Cardiff

Quorn fijngehakt gebruikt minder
dan 1/8 van de hoeveelheid land die

nodig is voor gehakt met vlees

Mycoprotein

Rundvlees Kip
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Figuur 5

Auf Seite 19 finden Sie Quellenangaben.

‘‘ ‘‘
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Waterverbruik

Water is een schaarse bron die steeds meer onder druk zal
komen te staan door de effecten van klimaatverandering. 
30% van het waterverbruik van de mensheid wordt gebruikt
voor dierlijke producten22. De hoeveelheid water in de
toeleveringsketen voor de veeteelt wordt vooral gebruikt 
om het vee te voeden. Daarom is het nog belangrijker om
gewassen te converteren naar eetbare eiwitten (zie pagina 11).
Als zowel de wereldbevolking als de vraag naar vlees
toeneemt, neemt ook de druk op waterbronnen toe.

Quorn heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in 
het leveren van eiwitten die veel efficiënter gebruikmaken van
beperkte waterbronnen. Uit beschikbare gegevens blijkt dat 
er tussen de 15.000 en 20.000 liter water nodig is om 1 kilo
rundvlees te produceren23, terwijl dit voor bijvoorbeeld Quorn
fijngehakt slechts een fractie is: nog geen 2.000 liter per kilo24.

.

Waterverbruik voor
Quorn fijngehakt = 
tot 10 keer minder 
dan voor rundvlees

DE VOORDELEN
VAN QUORN

Een wereldwijde vermindering van
vleesconsumptie zou leiden tot een kwart van 
de vermindering in uitstoot die nodig is om de
opwarming van de aarde met twee graden 
terug te brengen, de doelstelling  die nodig is om
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Wellesley, 2015

‘‘‘‘



Meer dan 90% lager
dan rundvlees

Meer dan 70% lager dan kip

Broeikasuitstoot

Voedselproductie draagt enorm bij aan broeikasuitstoot en dus aan
klimaatverandering. De bijdrage van de veeteelt is naar schatting 14% van de 
totale uitstoot25, een groter aandeel dan wereldwijd transport. In de afgelopen 
zes jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan om te begrijpen welke gevolgen
Mycoprotein, Quorn-producten en de belangrijkste vergelijkbare producten met
dierlijke ingrediënten op de broeikasuitstoot hebben, om de juiste context te bieden.
Er zijn uitgebreide gegevens beschikbaar over dierlijke eiwitten, vooral rood vlees,
maar deze zijn uiteraard afhankelijk van interpretatie. We werken al jarenlang samen
met het Carbon Trust om een evenwichtig beeld te creëren van uitgebreide, door
collega's getoetste publicaties en publicaties van ngo's en voedselproducenten.

De resultaten zijn opmerkelijk. Ze laten zien dat de CO2-voetafdruk van
Quorn-producten tot wel dertien keer lager is dan die van rundvlees en tot 
wel vier keer lager dan van kip24.

*Cijfers gebaseerd op eetbaar vlees.
Bron: Carbon Trust 2014

Door vlees in gerechten te vervangen door Quorn-
ingrediënten zoals fijngehakt en blokjes kunnen
consumenten hun CO2-uitstoot aanzienlijk
verminderen.

Bij Quorn Foods geloven we dat alleen meerdere
oplossingen en radicaal denken ons kunnen helpen
om deze aanzienlijke uitdagingen aan te gaan. 
Uit het bewijs blijkt dat we niet enkel en alleen 
op de intensivering van bestaande landbouw en
voedselproductie kunnen vertrouwen. We geloven
dat Quorn-producten een belangrijk nieuw
voedselalternatief kunnen bieden voor de
toekomstige behoefte aan lekkere, gezonde
eiwitten met minder gevolgen voor het milieu. 

Alleen meerdere oplossingen 
en radicaal denken kunnen ons
helpen de uitdaging van 9 miljard
aan te gaan

Vergelijking van CO2-uitstoot*

Zie pagina 19 voor bronnen

Met één eenvoudige verandering, de keuze voor
Quorn, kun je de CO2-voetafdruk van je favoriete
spaghetti bolognese of chili con carne met meer 
dan 90% verminderen.
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STRATEGIE VOOR DUURZAAMHEID

1. Ondersteunen van de bedrijfsvisie: Quorn wil een expert
zijn op het gebied van heerlijke, gezondere en duurzame
alternatieven voor vlees

2. Beheersen en verminderen van de impact die onze
producten en processen op het milieu hebben

3. Verankeren van duurzame waarden in de hele organisatie

De vier pijlers staan voor onze focus en belofte om te besparen op
CO2, nergie, water en natuurlijke grondstoffen en te zorgen voor
een ethische toeleveringsketen. De zon staat voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: een bron van
energie en een lichtend voorbeeld voor ons ambitieuze
duurzaamheidsplan.

Wij streven ernaar om onze impact op het
milieu te beperken.

Onze nieuwe Duurzaamheidsstrategie voor de
toeleveringsketen (ons Quorn ‘Strategiehuis’) heeft drie
hoofddoelen:

BROEIKASGASSEN

CO2-voetafdruk van producten  
(Scope 1, 2 en 3)

We analyseren onze volledige toeleveringsketen, van ‘boerderij tot
bord’, om te begrijpen welke impact we op het milieu hebben en
welke uitdagingen er zijn.

In 2012 zijn we begonnen om de CO2-voetafdruk van onze
bestverkopende producten in kaart te brengen en onafhankelijk te
certificeren via de Carbon Trust. Quorn Foods is de eerste wereldwijde
producent van vleesalternatieven die een certificering van een derde
partij heeft gekregen voor zijn CO2-voetafdruk.

In juni 2017 hebben we met succes de certificering van onze CO2-
voetafdruk door Carbon Trust verlengd dankzij een indrukwekkende
vermindering van meer dan 15% van de CO2-voetafdruk van onze
gekoelde Quorn blokjes en fijngehakt en een vermindering van 5%
voor Mycoprotein.

Toeleveringsketen

We houden de ‘uitstoot-hotspots’ in onze hele toeleveringsketen
in de gaten. De vermindering van onze CO2-voetafdruk is dan ook
het resultaat van efficiëntere processen en uitstootvermindering
als gevolg van samenwerking met onze leveranciers. 

We communiceren onze bevindingen ook met onze consumenten
en zetten trots het Carbon Reduction-label op de verpakking,
waarmee we onze certificering door derde partijen en onze
belofte om de CO2-uitstoot verder te beperken benadrukken.

   

...experts op het 
gebied van heerlijke, gezonde 

en duurzame alternatieven voor vlees

BROEIKASGASSEN WATER AFVAL DUURZAME 
GRONDSTOFFEN

COMMUNICATIEBELEID TARGETS BESTUUR RAPPORTAGE

Ons ‘Strategiehuis’ steunt op
vier belangrijke pijlers.

Afval & recyclingConsumptie
Distributie 
& verkoop

ProductieGrondstoffen

In 2017 hebben we de CO2-
voetafdruk van al onze
gecertificeerde producten tot
15% weten terug te brengen!

MINDER CO2

ONZE
MILIEUVRIENDELIJKE
BEDRIJFSVOERING



Broeikasuitstoot per ton*
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Operationele uitstoot
(Scope 1 en 2)

Een beter begrip van onze impact op het milieu helpt ons om
onze directe broeikasuitstoot te verminderen. Ons succes hierin
is in de onderstaande grafieken te zien.

Duurzame productie
Onze productielocatie Belasis in Billingham in het Verenigd
Koninkrijk is de enige productielocatie ter wereld waar ons unieke
ingrediënt Mycoprotein wordt gemaakt. Er wordt alleen duurzame
windenergie gebruikt. De totale investeringen in de locatie voor
de komende 7 jaar worden geraamd op 143 miljoen pond.
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Onze locatie in
Billingham draait
nu op duurzame
windenergie!

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

600

500

400

300

200

100

0

* Cijfers over 2017: daadwerkelijke cijfers tot eind april,
verwachte cijfers tot het einde van het jaar.

26% vermindering
in CO2-uitstoot
sinds 2012

Productievolume (ton) CO2-uitstoot (ton)

Minder kilometers, minder uitstoot
Onze locatie Methwold in Norfolk in het Verenigd Koninkrijk
heeft hard gewerkt aan het optimaliseren van ons transport:
er gaan zo min mogelijk lege vrachtwagens de weg op en
bestaande logistieke routes worden onder de loep genomen
om te kijken waar efficiënter kan worden gewerkt. Het
voorkomen van onnodige kilometers heeft tot een besparing
van bijna vijf vrachtwagens per week geleid, oftewel 78.000
kilometer per jaar. Dat is twee keer de wereld rond!

Onze locatie Belasis was in april 2016 de eerste in onze
branche die vanwege het Milieumanagementsysteem is
gecertificeerd volgens de internationale ISO 14001-standaard.

We zijn bezig om dit op groepsniveau uit te breiden, en
verwachten dat onze andere productielocaties in 2017
worden gecertificeerd.

ISO 14001 helpt groeiende organisaties om hun impact 
op het milieu te verminderen, een essentieel aspect 
van de continue 
groei en uitbreiding 
van onze locaties.
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Water
We hebben eind 2016 ons relatieve waterverbruik (m3 water per
ton product) op onze drie belangrijkste productielocaties met 
17% teruggebracht in vergelijking met 2012. We hebben in 2017
samen met WRAP en het WNF gewerkt aan het in kaart brengen
van risico's en het identificeren van ‘hotspots’.
De manier waarop we momenteel omgaan met vloeibaar afval is
energie-intensief, maar we onderzoeken actief welke alternatieve
behandelingen en technische oplossingen er zijn.

Verpakking en afval
Minder voedselverspilling

Een derde van het voedsel dat in de wereld wordt geproduceerd
eindigt als afval26. Dat is de afschuwelijke realiteit. Het
verminderen van afval op onze productielocaties en in onze hele
toeleveringsketen is dan ook onze prioriteit.
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Waterverbruik - m3 per ton productie*

* Cijfers over 2017: daadwerkelijke cijfers tot eind april,
verwachte cijfers tot het einde van het jaar.

Quorn werkt samen met FareShare
Sinds mei 2017 werken we samen met FareShare, een Britse
liefdadigheidsorganisatie die honger en verspilling van voedsel
aanpakt door voedsel dat anders als afval zou eindigen 
te herdistribueren aan liefdadigheidsinstellingen en
gemeenschappen. Dit programma wordt gesteund door onze
locatie Methwold in Norfolk en door Fowler Welch, onze
distributiepartner in Lincolnshire. Het voedsel is nog niet over
de houdbaarheidsdatum heen en is absoluut veilig, maar er is
gewoon te veel van, bijvoorbeeld als gevolg van overproductie,
verkeerde labels of een beperkte houdbaarheidsperiode.

FareShare herdistribueert 
het voedsel naar
liefdadigheidsorganisaties die er
voedzame maaltijden van maken,
die worden aangeboden naast
langetermijnhulp. De maaltijden
worden onder andere geserveerd in
buurtcafés voor gezinnen met een
laag inkomen, daklozenopvang en
klinieken voor verslavingszorg.

12% vermindering
van waterverbruik
sinds 2012
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Courtauld Commitment 2025 –
Vermindering van de kosten van
voedsel en dranken
We werken nauw samen met WRAP (Waste
Resources Action Programme), een non-

profitorganisatie die samen met overheden, bedrijven 
en gemeenschappen aan praktische oplossingen werkt 
om efficiënter met grondstoffen om te gaan.

In 2016 ondertekende Quorn Foods het Courtauld 2025-
akkoord, een ambitieuze, vrijwillige overeenkomst voor
organisaties in de voedselindustrie die de productie en
consumptie van voedsel en dranken duurzamer willen
maken. Onze gezamenlijke ambitie is om de hoeveelheid
grondstoffen voor voedsel en dranken in tien jaar tijd met
een vijfde te verminderen.

Verpakking 

Het optimaliseren van onze verpakkingen, ook wel ‘light weighting’
genoemd, is ook een prioriteit voor ons. Zo min mogelijk materiaal
gebruiken voor een functionele verpakking betekent minder
energie- en waterverbruik in de hele toeleveringsketen.

In 2016 zijn we bovendien begonnen met een programma 
om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen eenvoudiger door
de eindconsument kunnen worden gerecycled:

3 Minder gebruik van polypropyleen (PP), vermindering van
gebruik van polymeren met 30 ton

3 Gebruik van polymeren (PP) wordt steeds meer omgezet 
in gebruik van APET-plastic (dit kan gemakkelijker worden
gerecycled)

3 Begin met evaluatie van ons gebruik van zwarte plastic
verpakkingen (onder andere voor onze gekoelde ingrediënten,
worstjes en kant-en-klaar maaltijden) na de recente conclusie
van WRAP dat zwart plastic op dit moment nog niet kan
worden gerecycled

Voor elke 2 ton voedsel die we consumeren,
wordt één ton verspild (WRAP, 2016)
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De Courtauld Commitment 2025 is ons meest
ambitieuze akkoord tot nu toe en we zijn erg blij dat
Quorn zijn steun heeft toegezegd als ondertekenaar.
We staan voor een aantal grote uitdagingen door 
de groeiende bevolking, klimaatverandering en
afnemende grondstoffen. Het aanpakken van
voedselverspilling is een praktische manier om
deze uitdagingen aan te pakken.

Steve Creed
Directeur bedrijfsprogramma's – WRAP
www.wrap.org.uk/courtauld2025

‘‘
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Verantwoordelijke sourcing  

Onze klanten verwachten van ons dat we vooroplopen als 
het gaat om dierenwelzijn, transparantie en traceerbaarheid,
ethische sourcing, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.
Verantwoordelijke sourcing is hierbij essentieel.

Duurzame palmolie

We gebruiken maar weinig palmolie. Maar in producten waarin
palmolie nodig is vanwege de unieke kenmerken, gebruiken we
alleen gecertificeerd duurzame palmolie (CSPO).

Palmolie is de meestgebruikte plantaardige olie ter wereld27 en
daardoor zijn er ernstige zorgen ontstaan over de milieu-impact
en de maatschappelijke gevolgen van de productie van palmolie.
De vraag neemt nog steeds toe en de voedselindustrie heeft 
een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat palmolie
verantwoordelijk en duurzaam wordt geproduceerd.

Volgens de Palm Oil Buyers Scorecard van het Wereldnatuurfonds
(WNF) van 2016 gebruikten slechts drie van de 137 wereldwijde
winkelketens, producenten en voedselbedrijven 100% CSP in
2015. Ons bedrijf doet dit al sinds 2014, dus we zien onszelf als
een trendsetter op dit belangrijke gebied.

SEDEX

In 2016 is Quorn Foods lid geworden van 's werelds grootste
samenwerkingsplatform voor het delen van gegevens over
verantwoordelijke sourcing binnen toeleveringsketens. Sedex is
een wereldwijde non-profitorganisatie. Het lidmaatschap helpt
ons om aspecten als arbeidsomstandigheden, gezondheid en
veiligheid en bedrijfsethiek te verbeteren, zowel binnen ons 
eigen bedrijf als in onze toeleveringsketen.

“Palmolie hoeft niet destructief te zijn. Het heeft
zelfs de potentie om een belangrijke rol te spelen in
duurzame ontwikkeling” Wereldnatuurfonds, 2016

Onze mensen  
We hebben bijna 700 mensen in dienst op vier verschillende
locaties in het Verenigd Koninkrijk: Belasis (Teesside), ons
hoofdkantoor in Stokesley (North Yorkshire), Methwold (Norfolk)
en Manchester. Daarnaast hebben we vier commerciële locaties in
de rest van de wereld: Chicago (VS), Frankfurt (Duitsland), Milaan
(Italië) en Amsterdam (Nederland).

65% van onze Britse werknemers woont binnen 35 kilometer van hun
werklocatie. Op deze manier zorgen we voor economische activiteit 
in de gemeenschappen waar we aanwezig zijn. We moedigen
maatschappelijke activiteiten aan en zamelen geld in voor een aantal
liefdadigheidsinstellingen door middel van benefietactiviteiten en
‘geven als je verdient’-programma's voor onze medewerkers.

Quorn-producten zijn getest en goedgekeurd voor de verkoop door
alle markten die we hebben benaderd voor lancering, waaronder het
Verenigd Koninkrijk (FSA), de VS (FDA), Australië (FSANZ), de EU
(EFSA) en Canada (Health Canada).

Ga voor meer informatie naar het onderdeel ‘Duurzame voeding’ 
op onze website. Ook de recepten voor alle maaltijden op de foto's 
in dit rapport zijn te vinden op www.quorn.nl.

We zijn er trots op dat we kunnen
bekendmaken dat Quorn en Cauldron Foods
de ‘Good Egg’ Award hebben gekregen van
Compassion in World Farming. Deze prijs is
een erkenning voor onze inspanningen voor
verantwoordelijke sourcing van scharreleieren
die een goed welzijn garanderen.
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Wij gebruiken 100% CSPO 
(gecertificeerd duurzame palmolie).

We zijn als actief lid aangesloten bij de Rondetafel voor
Duurzame Palmolie (Roundtable on Sustainable Palm
Oil, RSPO). De RSPO heeft een internationaal erkende
standaard en certificering ontwikkeld voor duurzaam
geproduceerde palmolie. 

ONZE
MILIEUVRIENDELIJKE
BEDRIJFSVOERING
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Het voedsel dat we eten en waar we van genieten speelt een van de belangrijkste rollen in een
gezondere en duurzamere toekomst voor onszelf en ons gezin. Het is tijd dat we ons dit realiseren
en dat we ons hierdoor laten motiveren. 

Ons bedrijf blijft onderzoeken, leren, aanpassen en proberen de juiste keuzes te maken. 
Voor mensen, voor het milieu en voor de toekomst van ons allemaal.

Louise Needham
Manager milieu & duurzaamheid, Quorn Foods
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Praat mee

Wij vinden dat Quorn een positieve bijdrage levert aan een duurzamer 
dieet. Ons doel is om over dit onderwerp te blijven praten 

en discussiëren. We zien graag jouw suggesties 
en ideeën tegemoet om hierbij te helpen.

E-mail ons:

sustainability@quornfoods.com

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest.

Quorn®, Mycoprotein™ en het Quorn™-logo zijn handelsmerken van Marlow Foods Ltd


