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Codziennie marnują się duże ilości żywności. Zmniejszenie marnotrawstwa żywności oszczędziłoby

pieniądze i zasoby naturalne oraz pomogłoby nakarmić ludzi, znajdujących się w potrzebie. W uznaniu tego

ogólnoświatowego problemu, EUFIC przyłączyła się do inicjatywy „Oszczędzaj Żywność” w celu

podniesienia świadomości marnotrawstwa jedzenia, jego skutków i możliwych rozwiązań.

Co za strata!

Szacuje się że w Europie co roku wyrzuca się 88 milionów ton żywności. W obfitujących w żywność krajach

europejskich, znaczny udział w marnotrawstwie mają gospodarstwa domowe (47 milionów ton), ale jest

ona marnowana na wszystkich szczeblach łańcucha żywnościowego- przez producentów, przetwórców,

detalistów i firmy cateringowe. 

1

 

Marnotrawstwo żywności niszczy cenne zasoby używane w produkcji żywności (woda, energia, praca,

pieniądze) i wytwarza dodatkowe CO2  w gnijących składowiskach odpadów, przyczyniając się w znacznej

mierze do zmian klimatycznych. Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)), gdyby

marnotrawstwo żywności było krajem, to byłby on trzecim największym producentem CO2 po USA i

Chinach. 

2

Marnotrawstwo żywności wzbudza także wątpliwości etyczne ponieważ cenne składniki odżywcze i energia

są usuwane z podaży światowej podczas gdy prawie 1 miliard ludzi jest niedożywionych lub źle

odżywionych. 

3

Zmniejszenie marnotrawstwa żywności zajmuje ważną pozycję w programach instytucji światowych i UE.

Komisja Europejska zobowiązała się do osiągnięcia w 2030 r. Zrównoważonych Celów Rozwoju w postaci

zmniejszenia o połowę marnotrawstwa żywności na szczeblu handlu detalicznego i konsumenta. 

4

 Ta

aspiracja wymaga wspólnych starań całego łańcucha zaopatrzenia w żywność a w tym i nas w domu.

5

Dlaczego marnuje się żywność?

W produkcji I dystrybucji

Większość marnotrawstwa w produkcji ma charakter techniczny, stanowiąc następstwo nadprodukcji,

produktów zniekształconych lub uszkodzonych. Hurtownicy i detaliści napotykają na wyzwania logistyczne,

w tym zarządzaniem zapasami ( przewidywanie popytu i stosownego przechowywania), zaspokajaniem

wymagań dotyczących jakości produktu i koordynacją międzysektorową . Detaliści odczuwają presję na

pełne półki i oferują bogactwo produktów i marek aby zadowolić konsumentów.

W cateringu i w domu
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Na marnotrawstwo żywności w gospodarstwie domowym wpływa klimat, status społeczno-ekonomiczny i

kultura (na przykład, zwyczaj hojnego przygotowywania więcej jedzenia, niż można zjeść).

Główną przyczyną dającego się uniknąć marnotrawstwa są resztki pożywienia na talerzach lub z gotowania

,a także żywność, której nie wykorzystano w stosownym czasie.

6

 Najbardziej marnuje się produkty zbożowe

(np. pieczywo), świeże owoce, warzywa i bulwy np. ziemniaki).

3

 W tym przypadku, marnotrawstwo jest

głównie związane z naszym brakiem świadomości i praktycznych umiejętności postępowania z żywnością-

złym planowaniem, kupowaniem zbyt dużo, dużymi wielkościami porcji.

6

 Zamieszanie ze znakowaniem

żywności datami nadal pozostaje problemem. Na przykład, w UK i w Irlandii, około jedna trzecia żywności

jest wyrzucana przed „najlepiej spożyć przed”.

7,8,9 

Pełniejsza wiedza i poprawa sposobów przechowywania żywności może pomóc w zmniejszeniu

marnotrawstwo (obejrzyj nasze pytania i odpowiedzi dotyczące praktycznych wskazówek), ale potrzebne są

dalsze własne badania krajowe.

Mierzenie się z marnotrawstwem żywności

Dyrektywa Ramowa  2000/98 /UE w sprawie odpadów daje priorytet zmniejszaniu odpadów, a po nim ich

ponownemu wykorzystaniu , recyklingowi i ich odzyskiwaniu, zaś ich utylizacja jest ostatecznością.

10

 Po

tych kierunkach zmniejszania odpadów wymienia się redystrybucję jadalnej żywności najpierw do ludzi,

następnie zaś zwierząt i przemysłu.

„Oszczędzaj Żywność” (SAVE FOOD) jest globalną inicjatywą FAO wspierającą wdrażanie projektów i

przedsięwzięć zmniejszania marnotrawstwa żywności na poziomach krajowych I regionalnych. W Europie,

wspiera ona ponad sto inicjatyw, jedną z których jest kampania EUFIC zwiększania świadomości.

11

 

Pomiar marnotrawstwa żywności

Standaryzowane metody krajowe dla pomiaru odpadów umożliwiłyby dokładniejsze wskazanie gdzie

marnuje się najwięcej żywności i ułatwiłyby ukierunkowane strategie zapobiegania. 

1

 Brak jest jednak

ujednoliconych danych, szczególnie w sektorach rolnictwa, przetwórstwa i detalu. Efektywność

zwiększyłyby audyty rozpoznające gdzie traci się żywność; dostarczyłyby one również bodźca

ekonomicznego.

12

Podnoszenie świadomości i kampanie edukacyjne

Ludzie często nie zdają sobie sprawy z ilości marnowanej żywności i wpływu tego na środowisko oraz swoje

portfele. Zbiórka odpadów żywności mogła by zapewnić korzyści dla środowiska (przez ich ponowne

wykorzystanie zamiast zwiększania wysypisk), podczas gdy czynność oddzielania żywności od innych

odpadów zwiększa świadomość marnotrawionej ilości. Wpływ zbiórki odpadów żywności na świadomość i

zmniejszenie marnotrawstwa musi być jeszcze skwantyfikowany.

6
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Wiele kampanii i inicjatyw stara się doprowadzić do zmniejszenia marnotrawienia żywności przez ludzi i

dostarcza praktycznych ych rozwiązań- dla gospodarstw domowych i detalistów, na poziomie lokalnym lub

krajowym, inicjatyw edukacyjnych I kampanii świadomościowych.

Na przykład

Kampania (Love Food, Hate Waste”- Kochaj żywność, Nienawidź Marnotrawstwa) Brytyjskiego

Programu Działania Marnotrawstwo I Zasoby- Waste & Resources Action Programme-WRAP))

zarejestrowała 17% zmniejszenie dających się uniknąć odpadów żywności w gospodarstwach

domowych w 1015 r. w porównaniu do 2007. 

13

 Program stwierdził, że ludzie, którzy planują,

tworzą listy zakupów i monitorują posiadaną żywność marnują mniej niż „nabywcy spontaniczni”.

8

W nowych przepisach kulinarnych zachęca się ludzi do wykorzystywania resztek i produktów,

bliskich swoich okresów ważności. Podnoszenie świadomości konsumentów może także podnieść

świadomość w obrębie łańcucha zaopatrzenia.

W 2009 r. władze Brukseli (Bruxelles Environnement) posłużyły się klasami gotowania dla

przeszkolenia 1000 osób w zakresie zwyczajów minimalizowania marnotrawstwa.

6

 Parlament

Europejski zalecił włączenie tego praktycznego szkolenia do szkolnych programów nauczania.

4

 Są

podobne możliwości edukacyjne w branży hotelarsko-gastronomicznej, gdzie naucza się jak

minimalizować marnotrawstwo przez przewidywanie popytu na podstawie rezerwacji i badań opinii

klientów.
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Przestań Marnować Żywność (Stop Wasting Food) jest dobrowolna inicjatywą duńską, zapewniającą

poradnictwo dotyczące tego jak uniknąć marnotrawstwa i promującą lepsze planowanie w ramach

gospodarstwa domowego i zwyczaje zakupowe konsumentów.

3

 Przyzczyniła się ona do 25%

zmniejszenia marnotrawstwa żywności w Danii między rokiem 2010 i 2015.

14

 Wspiera ona łańcuchy

supermarketów w tworzeniu strategii zmniejszania marnotrawstwa i wprowadziła „torebki z

resztkami posiłku” do ponad 300 restauracji, praktykę której popularność w UE zwiększa się.

Znakowanie datami- źródło informacji czy źródło zamieszania?

Na etykietach żywności można znaleźć kilka oznakowań dat: “najlepiej spożyć przed, “ należy spożyć do”,

do” Należy sprzedać przed”, “należy wystawiać do”, ale nie są one używane w sposób konsekwentny.

Obecnie, przepisy dotyczące przekazywania konsumentom informacji o żywności określają datę “należy

spożyć do” jako wskaźnik bezpieczeństwa dla łatwo psujących się produktów. Po tej dacie są one uznawane

za niebezpieczne i nie powinny być spożywane nawet, jeśli ich wygląd pozostał nie zmieniony.

15,16

 Data

„najlepiej spożyć przed” jest wskaźnikiem jakości. Po dacie najlepiej spożyć przed, nie jest prawdopodobne,

że produkt będzie szkodliwy ale jakość (smak, tekstura, itd.) mogą być zmienione.

Gdy to konieczne, dacie towarzyszyć musi porada dotycząca warunków przechowywania. Powinna być z

tym zharmonizowana porada dotycząca zamrażania, tak aby umożliwić ludziom bezpiecznie i śmiało

zamrażać żywność.

16

Niejadalna – czy po prostu niechciana?
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Wyrzucanie może obejmować jadalną żywność odrzuconą z powodu wyglądu. Prawo europejskie dotyczące

jakości owoców i warzyw zostało złagodzone aby dopuścić sprzedaż produktów mniej estetycznych 

3

, ale

ciągle może występować niechęć do ich kupowania. Kampanie takie jak „Niewydarzone owoce i warzywa”

(Inglorious Fruits and Vegetables-Intermarche, Francja) i skrzynki ze „zniekształconymi warzywami”

(„Wonky Veg” boxes-Asda, Wielka Brytania) próbują zmienić postrzeganie „piękna”.

Promocje cenowe produktów, które są lekko uszkodzone lub bliskie ich dacie ważności mogą także pomoc

w zmniejszeniu marnotrawstwa żywności. 

5

 Nowoczesne aplikacje, takie jak „Nie marnuje się żadnej

żywności” („No Food Wasted”) w Holandii, „Pętla żywnościowa” (Food Loop) w Niemczech i Za dobre aby

odejść” (Too Good to Go”) w Wielkiej Brytanii łączą klientów z supermarketami i restauracjami aby

powiadomić ich o okazjach lub nadwyżkach żywności dostępnej do odbioru.

Kilka krajów (np. Austria, Dania, Hiszpania, UK, Włochy) maja dobrze działające programy banków

żywności, w których nadwyżki żywności przewożone są od detalistów lub innych punktów sprzedaży (np.

sklepy dyskontowe lub rynki lokalne) do ludzi w potrzebie. Inicjatywy społeczne, jak „Obłok żywności”

(Food Cloud) w Irlandii i ‘Dobry koniec” (Buon fine) we Włoszech łączą detalistów z instytucjami

dobroczynnymi. W 2017 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadził ogólnokrajowy zakaz

supermarketów wyrzucających żywność, dobrą jeszcze do spożycia. W zamian, muszą one zobowiązać się

do przekazania żywności organizacji dobroczynnej.
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Wszechstronne oszczędzanie

Dopóki nie znajdziemy lepszych rozwiązań, marnotrawstwo żywności będzie się nadal zwiększać wraz z

rosnącą populacją , popytem na żywność i wzrostem dobrobytu.

6

 Postawa „nie marnować żadnej żywności”

będzie miała wpływ na nasze portfele, ale, co ważniejsze, na środowisko i gospodarkę globalną. Musimy

wszyscy bardziej się wykazać, liczy się każdy pojedynczy wkład.

Dalsze informacje

1. Love Food Hate Waste (UK)

2. Too Good to Waste (UK)

3. Wonky veg boxes (UK)

4. FoodWaste (Ireland)

5. Stop Food Waste (Ireland)

6. Inglorious fruits & vegetables (France)

7. Stop Spild Af Mad (Denmark)

8. Eten Is Om Op Te Eten (Netherlands)

9.  Slang Inte Maten (Sweden)
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