
Znížme plytvanie potravinami

  19 July 2017

Každý deň idú veľké množstvá potravín do odpadu. Zníženie množstva potravinového odpadu by pomohlo

ušetriť peniaze, prírodné zdroje a nasýtiť tých, ktorí sú v núdzi. V súvislosti s touto globálnou otázkou sa

EUFIC pripojil k iniciatíve SAVE FOOD, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o potravinovom odpade, jeho

dopadoch a možných riešeniach.

Čo je to za odpad!

Odhaduje sa, že v Európe sa ročne vyhodí 88 miliónov ton potravín. V európskych krajinách, ktoré sú

bohaté na potraviny, pochádza veľká časť z domácností (47 miliónov ton!)

1

, potraviny sa však vyhadzujú na

všetkých úrovniach potravinového reťazca  -  u výrobcov, spracovateľov, predajcov aj dodávateľov

jedál.
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Pri plytvaní potravinami vychádzajú nazmar cenné zdroje používané pri výrobe potravín (voda, energia,

práca, peniaze) a v hnilobných skládkach sa vytvára prebytočný CO2, čo výrazne prispieva ku klimatickým

zmenám. Potravinová a poľnohospodárska organizácie (FAO) uvádza, že ak by bol potravinový odpad

krajinou, bol by tretím najväčším producentom CO2 po USA a Číne.

2

Potravinový odpad tiež vzbudzuje etické obavy, pretože z globálnych zásob sa strácajú cenné živiny a

kalórie, zatiaľ čo takmer 1 miliarda ľudí je podvyživená alebo má nedostatočnú výživu.

3

Zníženie množstva potravinového odpadu je na poprednom mieste v agendách globálnych inštitúcií a

inštitúcií EÚ. Európska komisia sa zaviazala splniť ciele trvalo udržateľného rozvoja a do roku 2030 znížiť

potravinový odpad na úrovni maloobchodu a spotrebiteľov na polovicu.

4

 Tento zámer si vyžaduje spoločné

úsilie celého potravinového dodávateľského reťazca vrátane našich domácností.

5

Prečo sa plytvá potravinami?

Vo výrobe a maloobchode

Vo výrobe vzniká odpad z technických príčin, je výsledkom nadprodukcie, výroby zdeformovaných alebo

poškodených výrobkov. Veľkoobchodníci a maloobchodníci čelia logistickým výzvam, vrátane manažmentu

zásob (predvídanie dopytu a správne skladovanie), musia splniť očakávania týkajúce sa kvality výrobkov a

koordinácie medzi sektormi. Maloobchodníci cítia tlak, pretože musia udržať svoje regály dobre zásobené a

ponúkať množstvo výrobkov a značiek, aby uspokojili zákazníkov.

V stravovaní a doma

Domáci odpad je ovplyvňovaný podnebím, sociálno-ekonomickým statusom a kultúrou (napríklad zvyk
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veľkoryso pripravovať väčšie množstvo jedla ako je možné skonzumovať).

Hlavnými zdrojmi odpadu, ktorým by sa dalo predchádzať, sú zvyšky jedla na tanieroch alebo ktoré ostávajú

pri varení, tiež potraviny, ktoré sa nespotrebujú načas.

6

 Najviac sa plytvá obilninami (napr. chlieb),

čerstvým ovocím, zeleninou a hľuzami (napr. zemiaky).

3

 Tu je tvorba odpadu spôsobená hlavne

nedostatkom vedomostí a praktických zručností v oblasti zaobchádzania s potravinami - zlé plánovanie,

príliš veľké nákupy, priveľké porcie.

6

 Problémom aj naďalej zostávajú nejasnosti súvisiace s označením

dátumu. Napríklad v Spojenom kráľovstve a Írsku asi tretinu potravín vyhodia ešte pred dátumom

"minimálna trvanlivosť.

7,8,9 

Znížiť množstvo odpadu by mohli pomôcť lepšie vedomosti a zlepšené postupy pri skladovaní (pozri naše

otázky & odpovede o praktických tipoch), avšak potrebný je ešte ďalší výskum na úrovni krajín, ktorý bude

informačnou bázou pre stratégie cielenej prevencie.

Riešenie potravinového odpadu

Rámcová smernica EÚ o odpadoch 2008/98/ES uvádza znižovanie odpadu ako prioritu, po ktorej nasleduje

opätovné použitie, recyklácia a zhodnocovanie, s likvidáciou ako poslednou možnosťou.

10

 Za úsilím o

zníženie odpadu je nasleduje snaha o prerozdelenie jedlých potravín najprv pre ľudí , potom pre zvieratá a

priemyslu. 

‘SAVE FOOD’ je globálna iniciatíva FAO, ktorá podporuje realizáciu projektov a iniciatív na zníženie

množstva potravinového odpadu na národnej a regionálnej úrovni. V celej Európe podporuje viac ako sto

iniciatív, pričom jednou z nich je kampaň EUFIC na zvýšenie povedomia.
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Meranie potravinového odpadu

Štandardizované národné metódy na meranie odpadu by umožnili presnejšie zistiť, kde sa plytvá

potravinami najviac, a napomôcť cielené preventívne stratégie.

1

 Chýbajú však štandardizované údaje,

najmä v sektore poľnohospodárstva, spracovania a maloobchodu. Audity, identifikujúce, kde nastávajú

straty potravín, by tiež zvýšili účinnosť a zároveň poskytli ekonomický stimul.
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Zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie kampane

Ľudia si často neuvedomujú, aké množstvo potravín sa vyhadzuje a aký to má vplyv na životné prostredie a

ich peňaženky. Zber potravinového odpadu by mohol priniesť výhody pre životné prostredie (opätovným

využívaním, namiesto ukladania na skládky), pričom oddeľovanie potravín od iných druhov odpadu by

zvýšilo povedomie o množstve, akým sa plytvá. Ako zber potravinového odpadu vplýva na uvedomelosť

ľudí a znižovanie odpadu však ešte treba kvantifikovať.
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Mnohé kampane a iniciatívy sa snažia viesť ľudí k tomu, aby obmedzili plytvanie potravinami a ponúkajú

praktické riešenia pre domácnosti a maloobchodníkov, na miestnej alebo národnej úrovni, ako aj

vzdelávacie iniciatívy a kampane na zvyšovanie povedomia. Napríklad:
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Kampaň Waste & Resources Action Programme (WRAP, Akčný program odpad & zdroje),

prebiehajúca v Spojenom kráľovstve ("Love Food, Hate Waste" - „Miluj potraviny, nenáviď odpad“),

zaznamenala v roku 2015 v porovnaní s rokom 2007 zníženie množstva nevyhnutného odpadu z

domácností o 17%.

13

 V programe WRAP sa zistilo, že ľudia, ktorí plánujú nákupy, píšu si nákupný

zoznam a sledujú, aké potraviny majú, plytvajú menej než "spontánni zákazníci".
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 Ľudia sú

povzbudzovaní, aby v nových receptúrach používali zvyšky a potraviny, ktoré sa blížia k dátumu

spotreby. Zvyšovanie povedomia na úrovni spotrebiteľov môže tiež zvýšiť povedomie v rámci

dodávateľského reťazca.

V roku 2009 orgán miestnej správy v Bruseli (Bruxelles Environnement) využil kurzy varenia na

zaškolenie 1000 ľudí v zvyklostiach na minimalizáciu odpadu.

6

 Európsky parlament odporučil, aby

sa tento praktický výcvik začlenil do školských učebných osnov.
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 Podobné edukačné príležitosti

vznikli v odvetví gastronómie, kde sa zariadenia učili, ako minimalizovať odpady predvídaním

dopytu, podľa informácií o rezerváciách a prieskumom spätnej väzby od zákazníkov.
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Stop Wasting Food je dánska dobrovoľná iniciatíva, ktorá ponúka usmernenia o tom, ako sa vyhnúť

plytvaniu a podporuje lepšie plánovanie a spôsob nakupovania v domácnostiach.

3

 Prispela k 25 %

zníženiu potravinového odpadu v Dánsku v rokoch 2010 až 2015.

14

 Podporuje reťazce

supermarketov pri vytváraní stratégie znižovania odpadu a do viac ako 300 reštaurácií zaviedla

"vrecká na zvyšky", čo je postup ktorý sa teší v EÚ rastúcej popularite.

Označenie dátumu - zdroj informácií alebo zdroj zmätku?

Na etiketách potravín možno nájsť viaceré druhy označenia dátumu: "spotrebujte do", "minimálna

trvanlivosť", "predajte do", "vyložte do", ktoré sa ale nepoužívajú dôsledne.

V súčasnosti sa v právnych predpisoch o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom definuje

„dátum spotreby“ ako ukazovateľ bezpečnosti rýchlo sa kaziacich potravín. Po tomto termíne sú

považované za nebezpečné a nemali by sa jesť ani vtedy, ak sa ich vzhľad nezmenil.

15,16

 Dátum "minimálna

trvanlivosť" je ukazovateľom kvality. Po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti je pravdepodobné, že

jedlo neuškodí, môže však byť zmenená jeho kvalita (chuť, textúra atď.).

Ak je to potrebné, dátum musí sprevádzať informácie o podmienkach skladovania. Usmernenia o zmrazení

by mali byť harmonizované, aby mohli ľudia bezpečne a s istotou zmrazovať potraviny.
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Nejedlé - alebo len nechcené?

Potravinový odpad môže zahŕňať jedlo, ktoré je jedlé, ale odmietnuté kvôli vzhľadu. Európsky zákon o

kvalite ovocia a zeleniny bol zvoľnený, aby umožnil predaj menej estetických výrobkov 

3

, naďalej však

pretrváva neochota kupovať tieto produkty.  Kampane, ako napríklad ‘Inglorious Fruits and Vegetables’

("Nevznešené ovocie a zelenina", Intermarché, Francúzsko) a‘Wonky Veg’ boxy (balenia "Krivoľaká

zelenina", Asda, Veľká Británia) sa snažia zmeniť vnímanie "krásy".

Zvýhodnenie cien potravín, ktoré sú mierne poškodené alebo sa blížia k dátumu spotreby, tiež pomáha

znižovať plytvanie potravinami.

5 

Inovatívne aplikácie, ako napríklad ‘No Food Wasted’ v Holandsku, ‘Food
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Loop’ v Nemecku a ‘Too Good to Go’ spájajú zákazníkov so supermarketmi a reštauráciami s cieľom

upozorniť ich na výhodné kúpy alebo prebytky potravín, ktoré sú k dispozícii na vyzdvihnutie.

Niekoľko krajín (napr. Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia) má úspešné programy

potravinových bánk, v rámci ktorých sa nadbytočné potraviny prepravujú z maloobchodných predajov

alebo iných výpredajov (napr. diskontné predajne alebo lokálne trhy) k ľudom ktorí ich potrebujú. Sociálne

podniky ako ‘Food Cloud’ (Írsko) a ‘Buon fine’ (Talianko) spájajú obchodníkov s charitou. V roku 2017 sa

Francúzsko stalo prvou krajinou, ktorá zaviedla celoštátny zákaz pre supermarkety vyhadzovať potraviny,

ktoré sú ešte bezpečné na konzumáciu. Namiesto vyhadzovania, musia potraviny odovzdať charitatívnym

organizáciám.
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Všade sa šetrí

Ak nenájdeme lepšie riešenie, plytvanie potravinami bude narastať spolu s nárastom populácie, nárokmi na

potraviny a narastajúcim blahobytom.

6

 Postoj „žiadne plytvanie potravinami” prinesie zmenu do našich

peňaženiek, ale čo je ešte dôležitejšie, odrazí sa aj na životnom prostredie a svetovej ekonomike. Všetci sa

musíme zapojiť do hry, každý jeden príspevok sa ráta.

Dalšie informácie

1. Love Food Hate Waste (Veľká Británia)

2. Too Good to Waste (Veľká Británia)

3. Wonky veg boxes (Veľká Británia)

4. FoodWaste (Írsko)

5. Stop Food Waste (Írsko)

6. Inglorious fruits & vegetables (Francúzsko)

7. Stop Spild Af Mad (Dánsko)

8. Eten Is Om Op Te Eten (Holandsko)

9.  Slang Inte Maten (Švédsko)
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