
# F O G YA S Z TÁ S  # É T E L  # K Ö R N Y E Z E T

Hűtő sarkában megbújó, felis-
merhetetlen zöldségek, a pulton
felejtett húsleves, lejárt termékek
a boltok polcain, tányéron ha-
gyott fogások. Szomorú és nagy-
jából a végtelenségig folytatható
lista elpazarolt élelmiszereinkről.
Mit tekintünk élelmiszer-hulla-
déknak, milyen hatással van a
környezetünkre a pazarlás és va-
jon csak a kidobott ételek szá-
mítanak-e pazarlásnak? 

Termőföldtől 
a szemetesig? 
„Az emberi fogyasztásra szánt élel-
miszer-veszteség az élelmezési lánc
különböző fázisaiban” – így szól a
FAO élelmiszerhulladék-meghatá-
rozása, amiből jól látszik, hogy
hulladék nemcsak nálunk, fogyasz-
tóknál keletkezik. EU-s átlagban
a pazarlás több mint feléért a ház-
tartások felelnek, a másik rész a
termelési, feldolgozási és a keres-
kedelmi és vendéglátóipari térfélen
keletkezik. A hazai számok, arányok
kissé eltolódnak a mezőgazdaság
irányába, de azért mi sem vereget-
hetjük a vállunkat, ha az élelmi-
szer-pazarlásról van szó; évente 400
ezer tonna élelmiszert dobunk ki!

Nem etetem a szemetesem!  
Ugye, Te sem?!

Ráadásul nemcsak azzal ter-
heljük környezetünket és paza-
roljuk az élelmiszer előállításához
szükséges energiát, vizet és föld-
területet, ha kidobjuk az ételt. A
túlevéssel, felesleges kalóriák be-
vitelével is pazarolunk. Az olasz
Teramo Egyetem kutatóinak szá-
mítása szerint globálisan évente
140,7 milliárd tonna felesleges
ételt fogyasztanak el a Föld lakói.
A kutatók kontinensenként vizs-
gálták a túlevés problémáját, és a
listát Európa vezeti, Európán belül
pedig – sajnos – elhízásban a ma-
gyarok állnak az élen, aminek
persze nemcsak a túlevés az oko-
zója, sokszor inkább az olcsó,
rossz minőségű ételek fogyasztása. 

Az élelmiszer-pazarlás azon-
ban – ahogy az egész klímakrízis
is – mindannyiunk megoldandó
feladata, és nemcsak környezeti,
de társadalmi problémákat is fel-
vet. Biztosan mindannyian hal-
lottuk már vagy mondtuk mi,
magunk is a gyermekünknek,
hogy: „Ne pazaroljuk az ételt, hi-
szen máshol éheznek!” Számsze-
rűsítve: a Food Aid Foundation

adatai szerint 795 millióan éhez-
nek a Földön, miközben a NÉBIH
Maradék nélkül programja szerint
csupán Európa 200 millió embert
tudna jóllakatni az elpazarolt élel-
miszerekből.

Környezeti szempontból a ku-
kába kidobott ételeinkkel óriási
terhet rovunk Földünkre; 3,3 gi-
gatonnás szén-dioxid-kibocsátásával
Amerika és Kína után az élelmi-
szer-pazarlás lenne a harmadik leg-
nagyobb, üvegházhatásért felelős
gázt kibocsátó tevékenység. Vízből
130 balatonnyit használunk el
évente csak a kidobott ételekkel.
A túlevéssel pedig  plusz 93,2
millió köbméter vizet használunk
feleslegesen élelmiszer-termelésre
és -gyártásra – csak az EU-ban.

Valószínűleg eddig sem szán-
dékosan, környezetromboló céllal
kerültek a szemétbe a megvásárolt
vagy megfőzött ételek, azonban
kis odafigyeléssel könnyen csök-
kenthető a pazarlás és ezzel együtt
a kidobott pénz is: egy négytagú
család évi 50 ezer forintot is spó-
rolhat a „zero food-waste” élet-
móddal.

Hogyan csökkentsd élelmiszer-hulladékod?
✔Ne vásárolj éhesen, és csak azt vedd meg, amire valóban szük-

séged van! Készíts bevásárlólistát!

✔Rendezd úgy a hűtőt, hogy a régebbi alapanyagok elöl legye-
nek! Először ezeket használd fel!

✔ Tarts havi egy kamra/hűtő/fagyasztóürítő napot, és főzz
abból, ami otthon van!

✔ Fagyaszd le, ha túl sokat főztél! Ha pedig csak unod már a
fogást, alakítsd át! (Pl.: krumplipüréből pogácsa, rizsből rizs-
koch, főzelékből krémleves)

✔Használd fel a héjakat: készíts belőlük alaplevet vagy csipszet!

✔ Ha teheted, komposztálj!

✔ Regisztrálj az élelmiszer/komposzt megosztóoldalakra! 
Próbáld ki a Sharewast-et vagy a FoodOverflow-t!

Fotó: tommyandone, envato elements

További tippekért, receptekért látogass el a gasztrohős facebook, vagy
instagram oldalára, vagy kattincs honlapunkra: https://gasztrohos.hu/ 

Szöveg: felelős gasztrohős


