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Απόβλθτα τροφϊν



Γιατί δεν πρζπει να πετάμε φαγθτό;

• Σθμαντικζσ ποςότθτεσ ενζργειασ και νεροφ 
από τθν παραγωγι μζχρι να φτάςει ςτο 
πιάτο μασ

• Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων των 
τροφίμων απαιτοφνται εκ νζου πόροι

• Ηκικι διάςταςθ: 79 εκατομμφρια πολίτεσ τθσ ΕΕ ηουν 

κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ και περίπου 1 δις. άνκρωποι 
παγκοςμίωσ υποςιτίηονται



ΓΙΑΣΙ ΠΕΣΑΜΕ 
ΦΑΓΗΣΟ;



Γιατί πετάμε φαγθτό;

• Γιατί μαγειρεφουμε ι/και ςερβίρουμε 
μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ από τισ αναγκαίεσ 
(~40%)

• Γιατί τα τρόφιμα λιγουν πριν προλάβουμε 
να τα καταναλϊςουμε (~50%)

• Περιςτάςεισ



Κακζσ ςυνικειεσ

• Ζλλειψθ προγραμματιςμοφ
– Προμικειεσ

– Αποκικευςθ

– Μαγείρεμα

• Αγορά μεγάλων ποςοτιτων

• Λάκοσ τρόποσ αποκικευςθσ

• «Δεν τρϊω περιςςεφματα»

• «Δεν ξζρω τι να κάνω αυτά που περιςςεφουν»



Περιςτάςεισ

• Εορταςτικζσ περίοδοι

• Αλλαγι ςχεδίων

• Ατυχιματα



Ο ρόλοσ των προςφορϊν

• 1+1

• Παίρνεισ 3, πλθρϊνεισ 2

• Πολυ-ςυςκευαςίεσ

• Μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ (π.χ. 
οικογενειακζσ) ςε ςχζςθ με τισ δικζσ μασ 
ανάγκεσ



Ο ρόλοσ των επιςθμάνςεων

Π.χ. τι ςθμαίνει

•Ημερομθνία λιξθσ: 6/3/2019

•Ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν από: 6/3/2019



Κατανόθςθ των επιςθμάνςεων



Άλλοι παράγοντεσ

• Διαφορετικά γεφματα για κάκε μζλοσ 
λόγω διαφορετικϊν προτιμιςεων

• Προςπάκεια για φπαρξθ εναλλακτικϊν 
επιλογϊν για αποφυγι παραπόνων



Επίςθσ…

• Οικογενειακι κατάςταςθ

–2 ςτισ 3 οικογζνειεσ με μικρά παιδιά 
αναφζρουν ότι το φαγθτό πετιζται λόγω 
των παιδιϊν

• Τρόποσ ηωισ

• Οι άνκρωποι άνω των 65 ετϊν 
παράγουν περίπου 25% λιγότερα 
τροφικά απόβλθτα



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



• Συλλογι των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για 
περίπου 3 μινεσ (πρϊτο εξάμθνο του 2012)

• 120 ςυμμετζχοντεσ

• Αναπτφχκθκαν και μοιράςτθκαν 

– ζνα ερωτθματολόγιο καταγραφισ των απόψεων, 
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν

– ζνα θμερολόγιο καταγραφισ των αποβλιτων 
τροφϊν από τα νοικοκυριά μαηί με μια ηυγαριά 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ



Παραγωγι αποβλιτων τροφίμων 
ςτθν Ελλάδα (kg/y) κατά κεφαλι



% κατανομι των αποβλιτων τροφίμων που 
μπορεί να αποφευχκοφν ςτθν Ελλάδα



The LIFE Food for 

Feed Project: An 

Innovative Process 

for Transforming 

Hotels’ Food Waste 

into Animal Feed –

LIFE F4F



Τι μποροφμε να κάνουμε...
Μικρζσ «διορκϊςεισ» ςτισ κακθμερινζσ μασ ςυνικειεσ, 
μπορεί να αποφζρουν μεγάλα αποτελζςματα ωσ προσ 
τθ μείωςθ των τροφικϊν αποβλιτων που παράγουμε 

Προγραμματίηουμε τα γεφματα 

Ελζγχουμε τι ζχουμε ςτα ντουλάπια μασ 

Φτιάχνουμε λίςτα με τα ψϊνια

Κατανοοφμε τισ επιςθμάνςεισ

Μακαίνουμε τθ βζλτιςτθ ςυντιρθςθ κάκε τροφίμου

Υπολογίηουμε ςωςτά τισ μερίδεσ 

Δοκιμάηουμε ςυνταγζσ με ό,τι περιςςεφει


