Ga mee in de dynamiek van het Good Food Resto-label
Het label Good Food Resto is...

Overal in Brussel

77

77 restauranthouders verbinden zich ertoe om lokale
seizoensgerechten te bereiden, vegetarische maaltijden op de kaart, bio
producten te zetten en voedselverspilling te vermijden.

19
Criteria

Erkende
restaurants

Brussel

19 Good Food-criteria, 3 labelniveaus :

37 restaurants
16 restaurants

15 restaurants
25 restaurants
24 restaurants
13 restaurants
Optionele criteria naar keuze:

Basisvoorwaarden voor het Label:

o de horecawetgeving respecteren
o communiceren over duurzame voeding
o geen producten uit het vijfde gamma
o vegetarisch aanbod
o biologische eieren of eieren van vrije uitloop

o Restorestje/eigen Verpakking Welkom
o Rechtstreekse, lokale leveranciers
o Biologische producten
o Fruit en groenten
o Dessert met Belgisch seizoensfruit
o Ter plaatse bereide voedingswaren
o Huisbereidingen
o Tomaten en komkommers van het seizoen
o Seizoensgroenten
o Porties voor kleine eters
o Duurzame vis
o Kraantjeswater
o Bio/fairtrade/brusselse dranken
o Meten van de voedselverspilling

Tools om u bij uw initiatief te ondersteunen
Un accompagnement gratuit pour tenter d’obtenir le label :

van een studiebureau in
duurzame ontwikkeling:
communicatie met de
klanten, prioritering van
de acties, inspiratie uit
bestaande goede praktijken, …

Technische
ondersteuning

om voedselverspilling te
vermijden, veggie te koken,
de seizoenen te volgen…

Handige tools

receptenboekje, referenties van leveranciers, info over biocertificatie, enz.

Helpdesk

voor alle restauranthouders
zonder ondersteuning.
02/775 76 22
restogoodfood@leefmilieu.brussels

Promotie

Netwerking

In de Good Food gids op
www.goodfood.brussels/nl/resto

netwerkevenementen
rond een bepaald thema, gilde van Good
Food
restaurants
(gesloten Facebookgroep).

In de Good Food Restaurantgids (gratis verspreid in 20.000
exemplaren).
Via de communicatie die
wordt verspreid in de restaurants
met het label.

Word lid van
de gemeenschap
van Good Food
restaurants!
Stuur uw dossier in voor 11/02/2021 !
restogoodfood@leefmilieu.brussels
www.leefmilieu.brussels/goodfoodresto

Een initiatief van Leefmilieu Brussel in het kader van
de Good Food-strategie
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