Resursele de hrană sunt fundația vieții de zi cu zi.
Alegerile privind hrană noastră pot să ne facă un trai
fericit și sănătos sau unul prin care ne irosim timpul,
banii și energia. Când vorbim despre risipa de hrană,
vorbim de fapt despre cum ne obținem hrana, cum
o consumăm și cum protejăm această resursă.
Vorbim despre asumare.
Problema risipei alimentare este legată de toate
aspectele societății: în egală măsură de economie,
mediu, dar și de educație. Acest ghid și proiectul
Food Waste Combat există pentru a vă aminti de
acest lucru.
Conținutul ghidului a fost creat din respect pentru
hrană. Ghidul nu se referă la rețete garantate de a
combate risipa și nici la reguli precise care pot salva
planeta. Dar sunt recomandări utile, la îndemâna
oricui. Și care, odată urmate, pot reduce semnifcativ
risipa de hrană și implicit, a altor resurse valoroase.

Pentru că mâncarea
și disprețuim risipa.
Pentru că trebuie
să învățăm și să
reînvățăm să ne
respectăm mâncarea.
Și pentru că,
acționând informat,
putem schimba lumea
în mai bine.
Mulţumim, nu risipim!
www.foodwastecombat.com

C u pr i n s

Cuprins
ÎNȚELEGE RISIPA
Ce este risipa alimentară?
Care sunt principalele cauze ale risipei alimentare?
Cum putem evita aceste pierderi?

SALVEAZĂ MÂNCAREA
Să înțelegem termenul de valabilitate
Cum depozităm alimentele: frigiderul, congelatorul, cămara

SIMPLIFICĂ ŞI REPETĂ
Resturile alimentare întâlnesc creativitatea
Rețetele creative Food Waste Combat

ȘI MAI MULTE…
Compostarea

ÎN LOC DE FINAL
Lista scurtă de obiceiuri anti-risipă
Cum devii cavaler anti-risipă
Resurse și documentație
Despre noi. Partenerii Food Waste Combat
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C e e s t e r i s i pa al i m e n tar ă ?

Ce este risipa
alimentară?
Risipa alimentară este totalitatea alimentelor
produse pentru consumul uman, care se pierd
sau sunt aruncate, de la locul de producție,
până ajung în farfuria noastră.
Cum definim risipa alimentară?

Care sunt consecințele risipei alimentare?

Risipa alimentară este totalitatea
alimentelor produse pentru consumul
uman, care se pierd sau sunt aruncate, de
la locul de producție, până ajung în farfuria
noastră.

Pierderile mari de alimente au efecte
profunde asupra economiei, mediului și a
sănătății noastre.

Cât anume risipim?
Anual, noi românii aruncăm o cantitate mare
de alimente, suficient cât să umplem 127.500
de camioane. Aliniate în coloană, aceste
camioane reprezintă distanța de la București
până la München.
Ce am putea face cu ceea ce risipim anual?
Cantitatea pe care o aruncăm anual ar putea
hrăni orașul Cluj-Napoca timp de 20 de ani.
Cine contribuie cel mai mult la risipă?
Circa 50% din toată risipa alimentară o
produc consumatorii individuali din orașe.
Cheltuim pe hrană 45% din venituri, iar 33%
-50% ajunge direct în coșul de gunoi.
Cat irosim în medie pe zi, de persoană?
De cele mai multe ori, cantitatea de mâncare
aruncată pe zi, de persoană reprezintă o
masă completă, adică 350 de grame.
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Care este cea mai gravă consecință?
Ajunsa la groapa de gunoi, mâncarea
aruncată se combină cu deșeurile deja
existente și încep un proces foarte lent de
descompunere, degajând metan.
Care sunt efectele degajării metanului în
atmosferă?
Metanul este una dintre cele mai puternice
gaze cu efect de seră. Odată ajuns în
atmosferă, poate reține de 86 de ori mai
multă căldură ca dioxidul de carbon,
contribuind masiv la încălzirea globală.

C e e s t e r i s i pa al i m e n tar ă ?

* Sursa datelor: Food Waste Romania, www.foodwaste.ro.
NOTĂ: Nu există la ora actuală nici un studiu făcut la o scară de peste 1 milion de oameni.

Totuși, de ce
aruncă hrana
la gunoi?

Nu am un răspuns
simplu la întrebarea
“De ce fac asta?” Dar am
câteva recomandări...

Să fim informați. După
care, putem începe să
schimbăm lucrurile
prin obiceiuri mărunte.
Această broșură se
vrea a fi un ajutor de
nădejde în viața de zi
cu zi în gospodăriile
noastre, dar și un set
valoros de informații
utile despre fenomenul
risipei alimentare. Poate
fi primul vostru pas în
a face lumea în care
trăim, una mai bună.
5

C ar e s u n t pr i n c i pal e l e cau z e al e r i s i p e i al i m e n tar e ?

Care sunt
principalele
cauze ale risipei
alimentare?
Cum ajungem să risipim?

Agricultură
Procesare
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Supermarketuri
Distribuţie

Gospodării

Restaurante
şi horeca

C u m p u t e m e v i ta ac e s t e p i e rd e r i ?

Cum putem evita
aceste pierderi?
Cu toții suntem implicați în lanțul alimentar,
de aceea este esențial sa colaborăm.
Cum trebuie acționat?
Producători/Procesatori

• evitarea supraproducției de alimente și utilizarea

unor tehnologii mai eficiente;
comunicarea eficientă cu toți cei implicații în lanțul
de distribuție;

•

Distribuitori

• colectare, transport și livrare la timp, folosind condiții
adecvate de transport;

Supermarketuri

• introducerea opțiunii vânzării la vrac;
• preluarea produselor care nu mai pot fi

comercializate din cauza ambalajului deteriorat sau
produselor care expiră într-o perioadă scurtă de timp
și redirecționarea acestora către grupuri dezavantajate,
prin ONG-uri specializate (ex.: Banca de Alimente din
București, Banca de Alimente Cluj, Banca de Alimente
Roman)

Consumatori

• aplicarea tuturor sfaturilor menționate în acest ghid;
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C ar e s u n t pr i n c i pal e l e cau z e al e r i s i p e i al i m e n tar e ?

Pe când unele
acțiuni sunt
posibile doar
cu sprijinul
politicienilor,
altele sunt
la îndemâna
oricui, aplicabile
imediat.
În următoarele pagini
te vom învăța o serie
de instrucțiuni și
Tips&Tricks, care te vor
ajuta să contribui activ
la reducerea risipei
alimentare.
Am conceput totul întrun mod distractiv, ușor
de înțeles și aplicat, cu
impact imediat.
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Un pachet legislativ privind reducerea risipei alimentare
ne-ar ajuta foarte mult în combaterea risipei în
România.
În prezent, se face lobby pentru ca Legea risipei
alimentare 217/2016 (ajustată apoi prin legea 200/2018),
să devină un real sprijin în lupta cu risipa de hrană.
Cheia reducerii risipei alimentare la nivel sistemic ar fi
includerea în lege și respectarea ierarhiei de prevenire a
generării deșeurilor alimentare, ilustrată mai jos:

S ă î n ț e l e g e m t e r m e n u l d e valab i l i tat e

Să înțelegem termenul
de valabilitate
Sunt mai multe feluri de a exprima valabilitatea
unui produs alimentar:
• „A se consuma de preferință înainte de”
• „De preferat până la data de...”
• „A se consuma până la”
„A se consuma de preferință înainte de” /
„De preferat până la data de...” indică data până la
care se preconizează că produsul alimentar este la
calitate maximă. Produsele alimentare pot fi consumate
în siguranță după depășirea datei corespunzătoare
mențiunii „A se consuma de preferință înainte de”,
cu condiția ca instrucțiunile de depozitare să fie
respectate și ca ambalajul să nu fie deteriorat.
Înainte de a arunca un produs alimentar care a depășit
data corespunzătoare mențiunii „A se consuma de
preferință înainte de”, verifică dacă ambalajul acestuia
este intact și dacă produsul alimentar are aspect, miros
și gust bun.
„A se consuma până la” indică data până la care
produsul alimentar poate fi consumat în siguranță. Nu
consumați niciodată un produs alimentar după data
corespunzătoare mențiunii „A se consuma până la”!
Mențiunea „A se consuma până la” figurează pe
produse alimentare foarte perisabile, precum peștele
proaspăt, carnea tocată proaspătă etc. Urmați
instrucțiunile de depozitare, în caz contrar, produsul
alimentar se poate altera mai rapid și vă expuneți
riscului unei intoxicații alimentare!

În următoarele pagini
vom trece prin toate
informațiile esențiale
privind depozitarea,
prezervarea și prepararea
produselor alimentare.
Anumite sfaturi vă vor
ajuta sa chiar prelungiti
durata de consum în
siguranță după data
corespunzătoare
mențiunii „A se consuma
până la..”
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C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? F r i g i d e r u l .

Cum depozităm
alimentele?
Frigiderul.
Trucuri și informații utile tuturor.
Despre alimentele din frigider.
Unde se pun și cât țin, daca le pui corect.
Rafturile superioare
- resturi de mâncare,
băuturi, mâncare gătită
și lactate

Raftul de sus

Rafturile inferioare
- alimentele crude

Raftul de mijloc

Temperatura ideală în
frigider este între 3 si 5
grade. Cea optimă este 5
grade, la cele mai multe
frigidere. Frigiderului îi ia
24 de ore să se ajusteze
la modificarea de
temperatură.
Cutia de CONSUM
IMEDIAT- trucul secret
anti-risipă, pe raftul cel
mai ușor de observat
- pune aici alimentele
desfăcute, pe care să le
mănânci cu prioritate
și să eviți să le pierzi
prin frigider (legumele,
fructele, brânzeturile si
mezelurile).
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• temperatura medie de 7%, ideal pentru ouă și lactate
(iaurt, brânză, unt, lapte, sosuri gătite);

• pentru mâncarea gătită și resturi de mâncare;
Raftul de jos

• cel mai rece, aici pui carne crudă, legume tari,

mezeluri (carnea cruda trebuie separată de restul
alimentelor, în recipiente proprii);
Cutia pentru legume și fructe (umiditate controlată)

• legume și fructe fără pungi de plastic! Evită să pui aici
cartofi, ceapă și usturoi!

Fructe și legumele din cutia pentru legume și fructe

• Gogoșar
• Conopidă
• Broccoli
• Sfeclă (2 săptămâni)
• Morcovul (3 săptămâni)
• Măr - 3 săptămâni
• Struguri - 1- 2- săptămâni, în pungă perforată
• Fasole verde - în prosop umed de hartie

C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? F r i g i d e r u l .

• Salata, 1 săptămână, în apă și învelită (prosop/ hârtie)
• Ceapa- doar când e tăiată- se pune ermetizată
Fructe si legume pe raftul din frigider
toate legumele tăiate și parțial consumate
verdețuri cu frunze: 4-7 zile - tulpinile în apă și
frunzele acoperite cu folie ori sac bumbac/prosop
umezit
citrice (2 săptămâni)
pepene tăiat și învelit - 7 - 10 zile
piersici și prune (5 zile după coacere)
ghimbir întreg- 1 lună
ciuperci- în pungă de hârtie: 3 zile!

•
•
•
•
•
•
•

Ușa frigiderului

• sucuri, apă, ouăle, maioneză, dressing salate, gemuri
și dulcețuri (poți pune și ouă!)

În general, e bine să nu punem în frigider pentru a nu le
strica textura: avocado, portocale, banane, lămâi, kiwi,
pepeni galbeni, nectarine, pere, piersici, prune, ananas,
decât dacă sunt bine coapte. Nici uleiurile, cafeaua,
roșiile, ceapa sau cartofi (la rece, amidonul devine
zahăr), mierea.

Legumele și fructele nu
sunt mereu vecini buni,
de aceea trebuie ținute
despărțite în sertarul
de jos. Fructele se țin în
frigider după ce se coc
mai tare.
Verdețurile - în apă, cu
frunzele acoperite.
Odată deschise, păstrează
mâncărurile gătite în
caserole separate pentru
a le prelungi viața pe
raft. Este de preferat să
folosești caserole din
sticlă sau oțel inoxidabil.
Încearcă să folosești
cât mai puțin plastic în
păstrarea alimentelor.
Nu aglomera frigiderul,
lasă aerul să circule!
Salatele se păstrează bine
la frigider, dacă nu au sare
și dressing sau sosuri.
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C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? C o n g e lat or u l .

Cum depozităm
alimentele?
Congelatorul.
Super puterea congelatorului este că
oprește timpul, adică stopează activitatea
microorganismelor din mâncare.
Cum folosim congelatorul?
Recipiente reutilizabile
Scoatem aerul
Scriem data
Consumăm în 2-3 luni
Decongelare corectă
Consum în max. 24h
Nu recongelăm
Cum decongelăm?
La temperatura camerei
(aluatul), în apă rece fără
să pătrundă aer sau apă.
În cuptorul cu microunde.
Cel mai bine - în frigider!

Sigur, bun la gust, textură savuroasă.
Durata de păstrare la congelator
Teoretic, mâncarea poate fi congelată fără limită de
timp și va rămâne sigură de consum după decongelarea
corectă. Dar, după timpul recomandat de păstrare, i se
va reduce calitatea și va deveni neapetisantă.
Sfaturi anti-risipă
separați mâncărurile gata preparate în porții pe care
le puteți mânca la o singură masă;
făina poate fi și ea congelată (prevenim apariția
infestării);
orezul gătit e mai bun congelat, decât refrigera;
pâinea se păstrează feliată, în saci de bumbac. Dacă
aveți mai multă decât e nevoie, o puteți păstra în
congelator, frigiderul o usucă.

•
•
•
•

Nu uita că prin congelare, nu mor bacteriile! Deci, cea mai
bună metodă de decongelare e în frigider. E bine să folosim
alimentele în maxim 24 ore de la decongelare.
Alimentele cumpărate din magazin cu o dată de expirare
inscripționată cu ”a se consuma până la” pot fi congelate
oricând , până la data marcată.
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C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? C o n g e lat or u l .
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C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? C ă m ara .

Cum depozităm
alimentele?
Cămara.
Există viață și în afara frigiderului.
În cămară, dulapuri sau tejgheaua bucătăriei.
Volumul total
al pungilor din
plastic pentru
transportul
produselor în
Europa, în 2008,
a fost de 3,4
milioane de tone
~ greutatea a
peste 2 milioane
de autoturisme.
Vă recomandăm să
înlocuiți foliile de plastic
și aluminiu cu borcane și
săculeți reutilizabili de
bumbac, bumbac cerat.
Pentru rădăcinoase,
folosiți sacii de iută!
Nu uitați de metodele
tradiționale de păstrare a
mâncării, precum uscarea
ierburilor și a fructelor/
legumelor la deshidrator
sau în cuptor.
14

Multe dintre modificările care generează alterarea
alimentelor pot fi amânate sau controlate printr-o
păstrare adecvată și informată.
În general, fructele și legumele se păstrează în cămară
până la coacere sau până când nu sunt începute.

C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? C ă m ara .
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C u m d e po z i tă m al i m e n t e l e ? C ă m ara .

Cum depozităm
alimentele?
Cămara.
Despre etilena.
Stiați că...

Avocado
Banane
Pepene
Pară
Roșii

= 5 zile

Usturoi
Ceapă
neînvelită

= 2 luni
(cămară
întunecată)

De exemplu: mărul, banana, perele, roșiile.

C2H4
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Unele fructe pot accelera coacerea altor legume și
fructe, datorită etilenei pe care o produc?

Etilena este hormonul natural vegetal care produce
coacerea legumelor și fructelor. Asta poate fi de ajutor
când vreți să coaceți mai repede un avocado. Vă poate,
însă și strica planurile de rețete.
Dacă vreți să le prelungiți viața fructelor și legumelor,
păstrați produsele sensibile la etilenă cât mai departe
de cele care îl produc (le puteți pune și unul lângă
altul, în cazul în care doriți să grăbiți procesul de
coacere). Gândiți-vă și la locul potrivit pentru păstrarea
alimentului – în frigider sau la temperatura camerei.

P la n i f i c ă , d e po z i t e a z ă ș i por ţ i o n e a z ă ad e cvat.

Planifică, depozitează
și porţionează adecvat.
Porţionează corect
Încercați să achiziționați alimente la vrac, sau cereți
vânzătorului să le taie/felieze conform nevoilor
dumneavoastră, pentru a achiziționa cantitatea potrivită
și a evita să cumpărați în plus și astfel să risipiți.
Planificarea porțiilor poate fi o problemă în special în
cazul cerealelor și al altor alimente care își schimbă
forma atunci când sunt gătite.
Mai jos puteți găsi un tabel care vă arată cum să
măsurați cantitatea potrivită de orez, paste, cuscus
sau hrișcă, înainte de a le găti (în cazul în care aceste
alimente sunt servite ca parte a unui fel principal):
ADULT

* Ilustrație preluată din programul “Respect mâncrării” al Lithuanian Consumer Institute, 2018

COPIL
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R e s t u r i l e al i m e n tar e î n tâ l n e s c cr e at i v i tat e a

Resturile alimentare
întâlnesc creativitatea
Cu toții trebuie
să fim mai
curioși, creativi și
curajoși în ceea ce
privește folosirea
tuturor resurselor
alimentare.
Dacă facem cu toții mici
schimbări și începem
să folosim în întregime
alimentele pe care le
cumpărăm, împreună
putem face o mare
diferență. Așadar, de ce să
aruncăm resturile rămase
după masă când le putem
folosi pentru a pregăti alte
mese, la fel de gustoase?

Consumă mâncare reîncălzită
Chimia alimentară ne confirmă că păstrarea la frigider
a unor mâncăruri gătite, permite pătrunderea aromelor
în proteine și amidon, rezultând gustul distinctiv de
“umami”. A fost dovedit științific și că pizza reîncălzită
devine mai puțin grasă, datorită transformării uleiurilor
la încălzire.
Dedică o seară resturilor alimentare
Dacă îți găsești frigiderul sau congelatorul plin-ochi cu
resturi din timpul săptămânii, dedică o seară organizării
lui și unei rețete de cină creativă din resturi.
Planifică și porționează
Dacă pâinea feliată e prea multă, pune foi de copt
între feliile de pâine, ambalează în folie alimentară
și congeleaza. Când ai oaspeți, folosește site-urile
care te pot ajuta să planifici o masă mai mare: www.
savethefood.com/guestimator
Creează resturi intenționat
Când îți plănuiești mesele, gândește-te ce pot să devină
resturile rămase. Transformă resturile (legume, oase) în
supe-bază pe care le poți congela în formă de cuburi de
gheață.
Fă din gătit o activitate plăcută
Încearcă să-ți gătești mese calde, vei irosi mai puțin
știind că ai lucrat la ele. Fă seri de gătit cu prietenii,
gătitul sudează legăturile între oameni. Implică și copiii
în activitățile de gătit, folosește aplicații de gătit din
resturi: Love Your Leftovers, Love Food, Hate Waste.
Fă schimb de mâncare sau donează mâncarea în
surplus: încearcă aplicația OLIO pentru vecinii și
oamenii din același oraș.
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Ș i r e s t u r i l e s u n t i n gr e d i e n t e !

Și resturile sunt
ingrediente!
Nu arunca pâinea uscată!

• taie pâinea uscată, stropește cu ulei
de măsline, sare și piper și folosește-o
drept crutoane în salate/supe cremă

Jumătățile de fructe rămase

• trage-le la tigaie cu puțin unt,

scorțișoară și zahăr și le poți folosi
ca umplutură pentru clătite sau bază
pentru un pandișpan delicios

Frunzele de morcovi și ridichi

• folosește-le la salate, sunt la fel de

bune ca salată verde!
poți face din aproape orice plantă
verde, nuci și ulei, un sos pesto
proaspăt și delicios
adaugă-le la smoothie-uri pentru un
plus de vitamine

•
•

Legume gătite, rămase de la
garnituri

• legumele la grill sau gătite pe aburi
care și-au pierdut textura pot deveni
supă cremă a doua zi.

Fierbe-le împreună și strecoară supa
obținută, apoi folosește baza la supe,
sosuri, sau pentru a găti orez. Se poate
păstra la congelator până la 6 luni.

Fritatta din orice

• adaugă un ou bătut și alte ingrediente
lână spaghetele reci și legume urâte.
Dă-le la cuptor și ai o fritatta grozavă!
piureul de cartofi, amestecat cu ou și
dat 30 minute la cuptor în forme, face
niște brioșe delicioase!

•

Chipsuri din coji

• cojile legumelor încă conțin

foarte multe vitamine. Spălate și
condimentate pot însemna chipsuri
foarte bune sau fierte pot servi ca bază
pentru supe sau sosuri.

Alege și legumele și fructele urâte

• bananele pătate nu sunt stricate,

ba chiar au gustul mai intens. Dacă te
deranjează textura lor mai moale le
poți folosi în tarte și prăjituri.

Fă o bază lichidă de legume

• resturile de legume încă au vitamine

și proprietăți! Depozitează toate
resturile de legume într-o pungă
resigilabilă în congelator: capetele de la
morcovi, rădăcini de pătrunjel, ceapă,
mijloacele verzi de la roșii, tulpinile de
la ierburi și verdețuri.
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Rețetele

cr e at i v e F W C

Rețetele
creative FWC
Pune în practică câteva rețete creative propuse
de noi! Transformă-le în obiceiuri de gătit.
Chipsuri din coji de cartofi

Mini-pizza cu felii de pâine

Luați 5 cartofi bio medii,
2 linguri ulei măsline,
condimente, 100 gr
parmezan. Se spală și se
usucă cojile de cartofi, se
dau la cuptor 20 minute.
Se servesc cu parmezan și
verdețuri.

Înmoaie pâinea în lapte și
aseaz-o într-o tavă de copt.
Adaugă puțină pastă de
roșii, mozzarella și frunze de
busuioc și dă-le la cuptor.

Sos pentru paste din resturi
de legume gătite

Tort de banane

Smoothie cu verdețuri

2 căni de făină, 1 cană de
zahăr, 1 cană de lapte, 3 ouă,
6 banane moi și coapte, 1 praf
de copt și puțină sare. Stă la
cuptor 40 min. Poți pune și 6
linguri de cacao, pentru mai
multă savoare.

2 banane mari, 1 legătură
de frunze pătrunjel ridichi,
3 linguri lămâie, 2 lingurițe
miere, 1 litru de apă, toate
date prin blender.

Pesto din frunze de pătrunjel

Conopida

200g de frunze de morcov,
1 cățel usturoi, 1 lingură suc
de lămâie, 3-4 linguri de ulei
și sare. Dă tot prin robotul
de bucătărie sau toacă
împreună. Se pot adăuga și
firmituri de pâine uscată.

Spălată și desfăcută în bucăți
mici sau dată în blender, se
dă cu fulgi de drojdie, sare,
boia, parmezan.Se poate
consuma ca atare.

Fierbe legumele, roșiile și
niște usturoi, 20 minute,
apoi pentru a da o textură
mai bună sosului, dă-le prin
blender. Adaugă condimente
după gust.
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C o m po s tar e a

Compostarea
Sol sănătos = Mâncare sănătoasă = Oameni sănătoși.
Nu putem găsi utilizări creative pentru chiar toate
resturile alimentare. Dar înainte de a arunca resturile
alimentare necomestibile, întreabă-te în ce fel ar putea
fi valorificate? De exemplu, zațul de cafea elimină
mirosurile nedorite, ajută la îndepărtarea murdăriei de
pe vase, poate fi folosit ca și exfoliant pentru corp sau
ca îngrășământ pentru plante.
O altă modalitate de utilizare a resturilor alimentare
este prin crearea de compost. Compostul este
o substanță închisă la culoare, sfărmicioasă, de
consistența pământului. Numită și humus (nu cel
de mâncat), aceasta este materie organică ce s-a
descompus în prezența aerului.
De ce să compostăm? Humusul este utilizat ca
fertilizator în agricultură, dar și pentru plantele
ornamentale. Cum se face? Compostarea se poate
realiza atât la bloc cât și la casă. Există aparate
de compostare compacte, pentru bucătăria de
apartament, dar se pot face și de la zero unele de
grădină. Fără miros și fără riscuri suplimentare. Există
mai multe feluri de compost (cu sau fără ajutorul
râmelor). În funcție de tipul lui, formarea materialului
de compost se face în 6-12 luni.

Ce putem transforma în compost?
Pentru compost sunt necesare atât deșeuri umede
organice, cât și deșeuri uscate, astfel vă punem la
dispoziţie următoarea schemă:

Cum să faci compost în
apartament:
1. Ia un coș de gunoi
cu capac (de preferat,
din metal). Asigură-te
că are găuri pentru
aerisire!
2. Pune în el un strat
de hârtie de ziar, un
strat de pământ aprox.
10 cm, ziare, resturi
vegetale.
3. Poți adăuga resturi
de fructe și legume,
coji de ouă, zaț de
cafea, frunze de ceai,
frunze de plante de
apartament.
4. Să ai mereu pregătită
o grămăjoară de hârtii
5. La fiecare pumn de
resturi organice, adaugă
aceeași cantitate de
hârtii.
6. Scutură conținutul
coșului la fiecare 3-4
zile, pentru amestecare

*** Dacă aveți nevoie de ajutor în realizarea compostării,
urmăriți paginile Asociației Române de Permacultură. Și
cereți administrației locale introducerea compostării în
localitatea voastră.
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C o m po s tar e a

CU CE SE FACE COMPOST

Pentru compost sunt necesare atât deșeuri umede organice,
cât și deșeuri uscate, astfel:

Ghid întocmit de Sandor Korosfoy, Director Executiv al AEFC - Asociația Ecologistă Floarea de Colț
*** Dacă aveți nevoie de ajutor în realizarea compostării, contactați-ne la emailul oferit pe coperta acestui ghid
20
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C UM SĂ R E D U C I R ISI PA A L IMENTA R Ă

CUM SĂ REDUCI
RISIPA ALIMENTARĂ
Esențialul.

• Când faci cumpărături, fă-ți o listă

și verifică perioada de valabilitate a
produselor. Încearcă să cumperi cât ai
nevoie pentru câteva zile.

• Evită promoțiile, mai ales la produse
care nu se păstrează ușor sau pe care
nu le consumi des.

• Cumpără produse care sunt marcate

ca fiind reciclabile. Astfel, poți contribui
la reciclarea selectivă.

• Alege produse organice provenite din

ferme locale. Drumul lor de la producător
la tine în farfurie este unul mai scurt și
mai puțin poluant pentru mediu.

• Depozitează și congelează corect

alimente. Aplica ceea ce ai învățat din
ghid!

• Donează mâncarea rămasă când

pleci în vacanță. Prietenilor, vecinilor
ori colegilor.

• La finalul evenimentelor în care

se consumă preparate gătite, oferă
invitaților mâncarea rămasă. Folosește
aceeași metodă și când mănânci în
oraș.

• Nu arunca uleiul gătit direct

în chiuvetă - predă-l la reciclat.
(vezi Uleiosul.com, București și alte
inițiative similare)

• Folosește compostiera pentru

resturile organice și biodegradabile.

• Donează surplusul de hrană

organizațiilor non-profit sau direct
oamenilor care au nevoie de ele.

• Înainte să arunci, mereu gândește-te
cum ai putea folosi alimentele rămase
în urma unui prânz sau cină pentru
rețete noi. Fii creativ!

• Gătește doar cât ai nevoie. Observă

și evaluează corect porțiile de mâncare
pe care le gătești. Se va micșora
cantitatea de resturi de mâncare.

• Aplică metoda FIFO în frigider: First
in, first out. Setează-ți frigiderul la 5
grade (www.food.gov.uk)
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C UM D E V II C AVA L E R

CUM DEVII CAVALER
ANTI-RISIPĂ
Dacă ai ajuns la finalul acestui ghid, înseamnă că-ți
pasă. Sau că era prea lung și te-ai uitat doar la ilustrații.
În oricare din cazuri, implicarea ta prin obiceiurile
mărunte recomandate de noi, poate însemna mai mult
decât crezi!
Poți deveni unul din ambasadorii Food Waste Combat,
spunându-le colegilor, rudelor, prietenilor tăi despre
informațiile din acest ghid. Dacă ești profesor, poți
crea un curs sau o oră dedicată economiei sustenabile
și evitării risipei alimentare. Ca părinte, poți să aplici
aceste reguli în organizarea gospodăriei proprii, unde
pot participa și copiii la gătit. Ca voluntar, te poți alătura
în acțiunile publice anunțate online și ne poți susține
participând la studiile pe care le facem.
Te provocăm să începi chiar de azi un mic obicei sănătos
ori una din provocările pregătite pentru tine:

• organizează o petrecere tematică sau o masă cu
vecinii. Invită-ți prietenii să gătească cu ce aduce
fiecare de acasă;

Postează pe rețelele de
socializare implicarea ta
și folosește hashtag-ul
folosește #EatSaveRepeat.
Nu uita să ne dai tag,
@foodwastecombat!

CONTACT
Instagram:
foodwastecombat,
BancaDeAlimenteCluj
Facebook:
foodwastecombat,
BancaDeAlimenteCluj
www.foodwastecombat.com
www.bancadealimentecluj.ro
E-mail:
wastecombat@gmail.com

• răspândește mesajul anti-risipă, arătând lumii ce

rețete creative gătești (pozează alimentele înainte și
după gătit) #EatSaveRepeat

• fă o vizită la piață, ia-ți bunătăți și cunoaște fermierii
și producătorii locali. Fă-ți o poză cu ei și spune lumii
despre experiența ta #EatSaveRepeat.
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Campania De Combatere
A Risipei Alimentare

D ES P R E N O I

DESPRE NOI
Cine suntem noi și ce facem?
Suntem o echipă de ONG-iști gurmanzi și entuziaști care și-au propus să
atace risipa de hrană din România. Risipa alimentară înseamnă resurse și
bani irosiți, încălzire globală accelerată și inechități sociale. Organizăm
sesiuni de informare, ateliere educative în școli, restaurante și companii.
Am creat și Banca de Alimente Cluj, devenit proiect independent. Asta
înseamnă:

• 70 de tone de mâncare salvată în 20 de luni, pentru 1700 de beneficiari
• parteneriate cu 12 școli și educație pentru 600 de elevi
• o comunitate de 500.000 de oameni în online și 5000 în offline
Mulțumim partenerilor noștri și comunității
Food Waste Combat pentru sprijinul acordat.
Campania pentru combaterea risipei alimentare a fost
creată în JCI Cluj.
Proiectul Food Waste Combat este susținut de Lidl
Romania prin proiectul „Împreună cu Lidl pentru
un viitor mai bun”. Compania se implică activ în
soluționarea nevoilor din comunitățile din care face
parte, în cadrul celor 5 piloni centrali: sortimentul de
produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de
afaceri.
Coordonator ghid anti-risipă: Camelia Gui
Design creat de: Iulia Becheș
Copywriting: Oana Simtion, Mihaela Șteți
Această publicație a fost realizată și cu suportul financiar al Uniunii
Europene, ca parte din proiectul „Respect mâncării”, implementat în
colaborare cu InfoCons România. Conținutul ei este responsabilitatea
echipei Food Waste Combat Cluj și nu reflectă în mod obligatoriu
viziunile și opiniile Uniunii Europene.
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RESURSE ȘI
DOCUMENTAȚIE
Surse care ne-au fost de ajutor în redactarea ghidului și care vă pot inspira și pe voi.
Cartea “Risipa Alimentară în România, analiză și posibile soluții”, publicată de JCI
Cluj în 2015, editura Grinta
Strategia MADR pentru reducerea risipei: http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/
risipa_alimentara/trebuie-sa-spunem-STOP-risipei-de-alimente.pdf
Champions 12.3 - https://champions123.org/target-12-3/
Food Waste Romania: http://foodwaste.ro/tips-and-tricks-pentru-produse-alimentare/
Food Waste Switzerland: www.foodwaste.ch
Special report of European Court of Auditors: Combating Food Waste: https://www.
eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_EN.pdf
Ecoteca: http://www.ecoteca.ro/romania-cheltuie-si-risipeste-mai-mult-ca-franta-sialte-tari-europene.html
Wallstreet: http://www.wall-street.ro/articol/International/195214/un-magazin-iamancarea-pe-care-supermarketurile- ar-fi-aruncat-o-si-o-vinde-la-jumatate-de-pret.
html#ixzz4F8s7XpCx
FoodStory: http://foodstory.stirileprotv.ro/trenduri-stiri/totul-despre-depozitareacorecta-a-fructelor-si-legumelor- cum-rezista-si-cat-timp
Food Network: http://www.foodnetwork.com/healthy/packages/healthy-everyweek/healthy-tips/foods-you-should- not-refrigerate
LifeHack: http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/12-foods-you-should-not-putthe-fridge.html
Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/foods-infridge_n_5280137.html
EatingWell: http://www.eatingwell.com/blogs/healthy_cooking_blog/5_fresh_
foods_you_shouldn_t_keep_in_your_refrigerator
Sustainable America: http://www.sustainableamerica.org/blog/new-studymeasures-the-foodprint-of-food-waste
Buurps: http://www.buurps.com/wp-content/uploads/2015/01/afreezerguide_2.jpg
Love Food Hate Waste UK: https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes
Selina Juul.com: http://www.selinajuul.com/whatisfoodwaste.html
Food Tank: https://foodtank.com/news/2016/11/schooling-food-waste-how-schoolscan-teach-kids-to-value-food/
Chimie alimentară, surse USAMV ”Tehnologia păstrării și industrilizării produselor
horticole” (Carabulea; Jamba) „Riscurile contaminanților asupra nutriției și sănătății
umane” (Stroia a.l., 2005)

