TE VEEL DIERLIJKE EIWITTEN
Wie het heeft over de ecologische voetafdruk van dierlijke eiwitten, heeft het ook
over granen, landbouwgronden, water en... scheetjes! Al deze factoren worden
doorgerekend aan het milieu. Vlees speelt zelfs zo’n belangrijke rol dat het
verantwoordelijk is voor de helft van de voetafdruk van onze voeding!
Onze vleesconsumptie verminderen en vlees van betere kwaliteit kopen komt
onze planeet dus ten goede.

Te veel vlees
Door de eeuwen heen zijn we steeds meer vlees gaan
eten. Vlees vormt nu vaak de basis van onze dagelijkse
maaltijden. In België bedraagt de vleesconsumptie vandaag
270g per persoon per dag, wat volgens het Wereld
Kanker Onderzoek Fonds DRIE KEER TE VEEL is!

Tussen 1950 en 2000
is de wereldbevolking
verdubbeld maar de
vleesconsumptie is...

vervijfvoudigd!!

De wereldwijde soja-invasie

Elk jaar wordt
25000km²
Amazonewoud
gekapt met
het oog op
sojateelt.

Meer vlees eten betekent ook dat er meer dieren moeten worden
gevoederd, en dat gebeurt met goedkope granen zoals soja of maïs. Meer
dan 2/3de van de wereldwijde landbouwgronden wordt door de veeteelt
opgeëist. In Zuid-Amerika, maar ook in opkomende landen zoals China en
India, is er stilaan sprake van een soja-invasie die tegemoet moet komen aan
de sterk groeiende vleesconsumptie. De gevolgen zijn rampzalig: ontbossing
op grote schaal, verdrijving van de inheemse bevolking, kleine boeren die
failliet gaan, bodemvervuiling en aantasting van de gezondheid.

25000km² =
3500
voetbalvelden

De plaag van koeienwind
De runderen dragen zelf aan de opwarming van de aarde bij door de
uitstoot van methaan via hun maag- en darmgassen, wat nog
toeneemt door sojavoer. Dit natuurlijke fenomeen wordt nog
versterkt door de geïntensiveerde veeteelt. Sinds 1860 nam de
concentratie van methaan in de atmosfeer met 150% toe!

1kg
rundvlees

=

het aantal
douches dat
een persoon
op één jaar
neemt

=

60km met
de wagen

De veeteeltsector is
verantwoordelijk
voor 14,5% van de
uitstoot van
broeikasgassen,
en 39% daarvan
komt van maag- en
darmgassen
van de herkauwers!

