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C E 4 F O O D  
T h e  o f f i c i a l  n e w s l e t t e r  o f  t h e  E r a s m u s +  p r o j e c t  

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Από το Εμπορικό Επιμελητήριο Bistrita Nasaud, Ρουμανία 

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου των πολιτών στις 26 Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος Franz Timmermans 

επεσήμανε ότι οι παππούδες μας δεν έμαθαν τι είναι βιωσιμότητα, αλλά πάντα ήξεραν πώς να επισκευάζουν, 

να ανακυκλώνουν και να επαναχρησιμοποιούν αγαθά. Αυτό θα πρέπει να είναι το μοντέλο που θα 

ακολουθήσει η σημερινή κοινωνία, για να αγοράσει αγαθά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να 

ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν και όσο το δυνατόν λιγότερα αγαθά μιας χρήσης. Η ευημερία 

πρέπει να ορίζεται από την προοπτική της ευημερίας του καθενός και όχι σε σύγκριση με τους γύρω μας, 

επομένως πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να καταναλώνει λιγότερο, ως προσωπική επιλογή. 

Εδώ θέλουμε να παρουσιάσουμε δύο εμπνευσμένα παραδείγματα λιθουανικών επιχειρήσεων, τα οποία 
αποκαλύπτουν μια πρωτότυπη εφαρμογή των αρχών της μη-απόρριψης τροφίμων και της κυκλικής 
οικονομίας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων.  
Α) Το πρώτο – χρήση του κατακάθι του καφέ και την ρίψη του στους παγωμένους δρόμους του Βίλνιους 
το χειμώνα.  
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Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση: 

Πάνω από το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη συμβαίνει στα νοικοκυριά. Και αν το σκεφτείς λίγο, αυτό είναι σωστό. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κοινοπραξία CE4Food προτείνει μια κυκλική νοοτροπία για τα νοικοκυριά: 

Design CCI BN  

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΠΡΑΤΗΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
B y  Panevezio Darbo Rinkos Mokymo Centras, Lithuania 

Εδώ θέλουμε να παρουσιάσουμε δύο εμπνευσμένα 

παραδείγματα λιθουανικών επιχειρήσεων, 

αποκαλύπτοντας μια πρωτότυπη εφαρμογή των αρχών 

της μη σπατάλης τροφίμων και της κυκλικής 

οικονομίας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. 

Το πρώτο – χρήση κατακάθου καφέ για εξάπλωση 

παγωμένων δρόμων στο Βίλνιους το χειμώνα. 

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τους δρόμους της πόλης λέει: "Ο κατακάθις 
καφές είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για το τρίψιμο πεζοδρομίων 
ή σκαλοπατιών. Επειδή τα κατακάθια του καφέ χρησιμοποιούνται συχνά 
για κομπόστ, δεν πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται ως 
σκουπίδια. Την άνοιξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γονιμοποιήστε 
το πράσινο της πόλης». Κοντά σε δημοφιλή καφενεία της πρωτεύουσας 
κατασκευάστηκαν δοχεία για τη συλλογή υπολειμμάτων καφέ. Οι barista 

κλήθηκαν να ρίξουν το κατακάθι του καφέ όχι στον κάδο απορριμμάτων, 
αλλά σε ένα ειδικό δοχείο. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συντήρησης 
δρόμων πασπαλίζουν μονοπάτια και πεζοδρόμια με το κατακάθι του 
καφέ. 

Βήμα 1- προγραμματίστε το φαγητό σας 

εβδομαδιαία 

Βήμα 2 - Αγοράστε μόνο ό,τι χρειάζεστε πραγματικά 

Βήμα 3- αποθηκεύστε τα τρόφιμα σωστά 

Βήμα 4 - μαγειρέψτε μόνο τη σωστή ποσότητα (αν 

είναι περισσότερη, αποθηκεύστε την κατάλληλα) 

Βήμα5 - φάτε όλο το φαγητό σας ή αποθηκεύστε το 

για αργότερα 

Βήμα 6 - ανακυκλώστε όλα τα περισσεύματα 

Βήμα 7- χρησιμοποιήστε το κομπόστ στον κήπο σας 

ή δώστε το στους φίλους σας 

Βήμα 8 - χρησιμοποιήστε τα δικά σας λαχανικά ή 

δωρίστε τα- μην τα πετάξετε.  

Συγχαρητήρια - το σπίτι σας θα παράγει λιγότερο  
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"ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΙΣ (ΚΑΚΕΣ) ΜΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
- ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ!" 

B y  Lawton Idiomas, Spain 

Μέχρι στιγμής, αυτή η πρωτοβουλία είναι μόνο 

πειραματική, αλλά μετά την επιτυχία της, ο Δήμος της 

πόλης του Βίλνιους σχεδιάζει να συμμετάσχει σε αυτήν την 

πρωτοβουλία περισσότερων καφέ της πόλης και η ποσότητα 

του κατακάθιου καφέ που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια 

του έτους θα μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπο της πόλης 

στο πράσινο περιβάλλον, λένε οι συντάκτες της ιδέας. 

Όταν απλώνετε υπολείμματα καφέ στους δρόμους, τα μέρη 

του αμαξώματος του αυτοκινήτου, η βλάστηση και τα 

υπόγεια νερά μπορούν να προστατεύονται. Το άζωτο στα 

εδάφη αναγνωρίζεται ως εξαιρετικός διαλύτης πάγου και τα 

παχιά σωματίδια αυξάνουν την τριβή, μειώνοντας τον 

κίνδυνο ολίσθησης και τραυματισμού. 

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από ένα καφέ στο Βίλνιους που εφαρμόζει 
ενεργές πρακτικές εξοικονόμησης τροφίμων και συνεργάζεται με λάτρεις της craft 

μπίρας. Όταν η μπύρα φτάσει στην ημερομηνία λήξης της δεν πετιέται. Χάρη στο 
ενθουσιώδες προσωπικό του καφέ, γίνεται εξαιρετική πρώτη ύλη για ένα άλλο 
προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση σιρόπι μπύρας. Το καφέ αναζητά συνεχώς 
νέους τρόπους και συνταγές που επιτρέπουν τη σωστή χρήση των προϊόντων, 
επιτρέποντάς τους να παραμείνουν σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Αυτό φαίνεται να είναι το συναινετικό τελικό 

συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων στη συνεδρία της 

Ομάδας Εστίασης που διοργάνωσε το Lawton School την 
περασμένη 5η Μαρτίου και η οποία βασίστηκε στην 

πολύτιμη παρέμβαση έμπειρων ενδιαφερομένων και 

εκπαιδευτών ΕΕΚ από διαφορετικούς σχετικούς τομείς 

από την περιοχή της Αστούριας, στη βόρεια Ισπανία. 

Εκπροσωπώντας τη χώρα σε αυτό το έργο CE4Food, το Lawton 

School εργάζεται ενεργά τα τελευταία χρόνια για να 
προωθήσει μια νοοτροπία Κυκλικής Οικονομίας μεταξύ 

των διαφορετικών πολιτών και των ενδιαφερόμενων 

μερών, εστιάζοντας αυτή τη φορά ιδιαίτερα στα τρόφιμα 

και τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. 

Με εκπροσώπους από το Gijón Council Employment Agency, την τοπική 
Σχολή Τουρισμού, Εστίασης και Φιλοξενίας της Gijón και επίσης από την 
ένωση επιχειρηματικής καινοτομίας, Innovasturias, αυτή η ζωηρή συζήτηση 
παρήγαγε αρκετά σχετικά και πολύτιμα αποτελέσματα σχετικά με την Κυκλική 
Οικονομία και τη σπατάλη τροφίμων. 
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Η συνεδρία ξεκίνησε με μια ενεργή συζήτηση για τις γενικές πτυχές της Κυκλικής Οικονομίας 

και τη σημασία της σταδιακής εφαρμογής αυτής της προοπτικής στην κοινωνία. Όλοι οι ομιλητές 

συμφώνησαν ότι φαίνεται να υπάρχει μια ορατή και σταδιακά πιο αισθητή αύξηση στο επίπεδο 

ευαισθητοποίησης και σημασίας του CE στον πληθυσμό. 

Φαίνεται επίσης να είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την 

αποτελεσματική και τελική αλλαγή, κυρίως σε εκείνες τις μικρές συνήθειες που μπορούν να 

κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά, όπως: η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και τελικά η 

επανεξέταση των Ολόκληρη η επεξεργασία κάθε προϊόντος στην καθημερινή μας ζωή, με άλλα 

λόγια οι βασικοί πυλώνες μιας σωστής νοοτροπίας Κυκλικής Οικονομίας. Φαίνεται επίσης να 

είναι σαφές σε όλους ότι δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για κάτι τόσο σχετικό και κρίσιμο 

όσο τα τρόφιμα που παράγουμε, καταναλώνουμε και δεν κάνουμε πάντα τη μέγιστη χρήση τους. 

Παρά μια σειρά εκστρατειών από τοπικές/περιφερειακές οντότητες τα τελευταία χρόνια με στόχο την προώθηση της κατάλληλης 
χρήσης των πολλών κέντρων ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων που βρίσκονται σε όλη την Αστούρια, οι συζητητές ήταν 
πρόθυμοι να συμφωνήσουν ότι πολλά άτομα εξακολουθούν να δείχνουν απρόθυμα να κάνουν επαρκή χρήση του τα τοπικά "καφέ 
δοχεία", για παράδειγμα - αυτά που κατασκευάζονται ειδικά για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία και 
επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων κουζίνας. 

Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, μια πιθανή βελτίωση αυτής της κατάστασης θα μπορούσε κάλλιστα να 

βρίσκεται σε μια βελτιωμένη εστίαση αυτών των εκστρατειών, πιθανώς με την τόνωση της συμμετοχής των 

πολιτών μέσω κάποιου είδους συστήματος επιβράβευσης για καλές πρακτικές, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη 
εφαρμοστεί με την πάροδο των ετών σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως τράπεζες φιαλών και 

επιστροφές καταθέσεων για γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια και κουτιά. Από όσο μπορούμε να δούμε, 

δυστυχώς, οι καλές προθέσεις δεν αρκούν για να παράγουν ένα αποτελεσματικό και πιο ορατό αποτέλεσμα σε 

ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίηση. 

Άλλες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται ήδη από διαφορετικούς φορείς σε αυτούς τους τομείς - 

συμπεριλαμβανομένης της συμμετέχουσας Σχολής Εστίασης και Φιλοξενίας - μέσω συνεχιζόμενων προγραμμάτων 

που επαναχρησιμοποιούν αποτελεσματικά και αποφεύγουν τη σπατάλη των υπολειμμάτων των διαφορετικών 
πιάτων που παράγονται και καταναλώνουν καθημερινά οι μάγειρες, οι σεφ και οι σεφ τους. άλλους 

αποφοίτους, όπως αναφέρθηκαν και εξηγήθηκαν από αυτούς σε αυτή τη συνεδρία. 

Αυτά σίγουρα αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα για να καταδειχθεί ο σωστός δρόμος στον οποίο φαίνεται 

να βρισκόμαστε. 

Το ευρωπαϊκό έργο CE4Food στοχεύει ουσιαστικά στη δημιουργία και τη διάδοση αυτού του είδους νοοτροπίας 

– σε αυτή την περίπτωση, ξεκινώντας από την αρχή του ζητήματος, δημιουργώντας εργαλεία προσομοίωσης 
διαχείρισης απορριμμάτων που στοχεύουν σε εκπαιδευτές ΕΕΚ στους τομείς της διαδικασίας τροφίμων, τα 

οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στην την προώθηση τέτοιων καλών πρακτικών σχετικά με την υπεύθυνη 

επαναχρησιμοποίηση των τροφίμων και την πρόληψη και αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. 

Μπορεί να μην είναι εντελώς η τελική λύση ακόμα, αλλά σίγουρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει καλά! 
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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ CE4FOOD ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 

Προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς και 

καθορισμός εργαλείων και τεχνολογιών για μέγιστη 

αποτελεσματικότητα 

Το CE4Food διοργάνωσε μια πολυεθνική 
ομάδα εστίασης στις 8 Μαρτίου, η οποία 

συγκροτήθηκε από όχι μόνο εκπροσώπους 

της πολυεθνικής κοινοπραξίας εταίρων 

σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο (Εμπορικό 

Επιμελητήριο Bistrita-Nasaud στη Ρουμανία, 
Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του 

Βουκουρεστίου, Lawton School S.L. από την 

Asturias, Ισπανία, την Κοινωνική 

Επιχείρηση Drosostalida από την Ελλάδα και 

το GCU - το Caledonian University of Glasgow, 
Σκωτία) αλλά και από μια ομάδα που 

αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές 

στους σχετικούς τομείς από αυτές τις 

χώρες και προέλευση. 

Οι απόψεις των ειδικών είναι πάντα πολύτιμες και 
ευπρόσδεκτες και έτσι η σύμπραξη του έργου 
CE4FOOD διοργάνωσε αυτήν την ηλεκτρονική ομάδα 
εστίασης προσκαλώντας Ευρωπαίους εκπαιδευτές να 
συζητήσουν την πρώτη έκδοση του προγράμματος 
κατάρτισης που σχεδιάστηκε. Συζητήθηκαν θέματα 
όπως: "το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει σε 
προσδιορισμένες ανάγκες της αγοράς;" Είναι πρακτικό 
στην προσέγγισή του; Ποια εργαλεία και τεχνολογίες 
να χρησιμοποιήσετε για να επιτρέψετε τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα; 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, συμπεραίνεται επίσης ότι "είναι χρονοβόρο να 

αναζητήσετε ειδικά σεμινάρια, να αναλύσετε θεωρητικές γνώσεις και να δημιουργήσετε 

πρακτικές εφαρμογές όταν ταυτόχρονα, χρειάζεται να διαχειριστείτε μια κουζίνα 

εστιατορίου, μια εταιρεία catering ή κάτι παρόμοιο" . Επίσης, αναφέρθηκε ότι «παρόμοια 
κατάσταση φαίνεται να ισχύει και για τους εκπαιδευτές που διδάσκουν επιχειρηματίες. 

Λείπουν εκπαιδευτικοί πόροι και πρακτικές εφαρμογές και ένας εκπαιδευτής πρέπει να 

συγκεντρώσει πόρους από διάφορες πηγές» - ήταν ένα από τα αποτελέσματα αυτής της 
συζήτησης. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας 

ενδελεχούς ερευνητικής μελέτης που διεξήχθη από τους διάφορους εταίρους του έργου, στην 
οποία συμμετείχαν περισσότερα από 180 άτομα. 

Οι διοργανωτές αυτής της μελέτης δήλωσαν στη συνέχεια ότι «είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να αναφέρουμε τις ακόλουθες τελικές ενότητες που θα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό μας 

πρόγραμμα: Εισαγωγή στη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων στον τομέα της φιλοξενίας. Η 

ομάδα; Ψηφιακά και άλλα εργαλεία για βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων. 

Απορρίμματα τροφίμων πριν και μετά το σέρβις. Διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων ως 

ηθική και υπεύθυνη πολιτική παραγωγής τροφίμων. Δομές συνεργασίας μεταξύ του κλάδου 

της φιλοξενίας και των προμηθευτών. Εκπαίδευση στον τομέα της φιλοξενίας - Εκπαιδεύστε 

τη μονάδα Εκπαιδευτή στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η επαυξημένη 

πραγματικότητα και η αφήγηση ιστοριών». 

Τέλος, δηλώθηκε επίσης ότι τα επόμενα βήματα αυτού του φιλόδοξου έργου θα είναι η 

ανάπτυξη όλων αυτών των περιοχών. 

Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπαίδευση στο: www.ce4food.eu και 
επίσης στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. 

Από την Κοινωνική Επιχείρηση Δροσοσταλίδα, Ελλάδα 
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