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B y  M o n i c a  M u r e s a n ,  C E 4 F o o d  P r o j e c t  m a n a g e r ,  C C I A B N ,  R o m a n i a .  

Η διατροφική κουλτούρα πηγαίνει στον πυρήνα μας. Το πώς παράγουμε, εμπορευόμαστε, 

μαγειρεύουμε, τρώμε, σπαταλάμε και εκτιμούμε τα τρόφιμα λέει περισσότερα για εμάς από όσα 

συνειδητοποιούμε: τέτοιες πρακτικές αποτελούν τις δομές πάνω στις οποίες χτίζεται η ζωή 

μας. Το φαγητό είναι και η ουσία της ζωής και η βαθύτερη μεταφορά της. 

Sitopia - Πώς το φαγητό μπορεί να σώσει τον κόσμο - Carolyn Steel 

Από τότε που άρχισα να γράφω αυτή την εφαρμογή, μαζί με τη Σοφία Τσιόρτου, αναρωτήθηκα πώς 

το φαγητό μπορεί να μας δένει μεταξύ μας και με τον φυσικό κόσμο. Έχω διαβάσει πολλά για 

την πίεση που προκαλεί η σπατάλη τροφίμων στις κοινότητες και το περιβάλλον γενικότερα και 

κοίταξα τον εαυτό μου. Έκανα ό,τι είναι απαραίτητο για να μειώσω τη σπατάλη τροφίμων στο 

σπίτι μου; Παρόλο που έχω τρία σκυλιά και τα υπολείμματα πηγαίνουν για το φαγητό τους και 

έχω έναν κάδο στον κήπο μου για κομπόστ, παρόλα αυτά έλεγξα και διαπίστωσα ότι πετάω πολύ 

φαγητό μόνο και μόνο επειδή δεν το φάγαμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι: αγοράζω περισσότερα από 

όσα χρειαζόμαστε, η ποιότητα δεν είναι αυτή που περίμενα, πάρα πολλά έτοιμα πιάτα και τόσοι 

άλλοι λόγοι. 

Μετά κοίταξα τους φίλους μου και η κατάσταση ήταν σχεδόν ίδια. Κοίταξα τα σχολεία και 

διαπίστωσα ότι υπήρχε ελάχιστο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και δασκάλους. Κοίταξα τον 

τομέα της φιλοξενίας στη γειτονιά μου και η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο το έργο CE4 Food είναι πλέον ζωντανό και έξι εταίροι από πέντε χώρες της 
ΕΕ συμμετέχουν στη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μαθήματος για εκπαιδευτές ΕΕΚ 

και τον τομέα της φιλοξενίας. 

Καθώς σχεδίαζα το εκπαιδευτικό υλικό, έπεσα πάνω στο Sitopia - How Food Can Save the World, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της 

Carolyn Steel, και για μένα ήταν σαν να βγήκα από το κουτί. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι ουτοπία, αλλά εξακολουθούν να 

υπάρχουν πράγματα τόσο αληθινά τώρα όσο ήταν πριν από 1000 χρόνια. Ο Πλάτων παρουσιάζει ένα πολύ καλό παράδειγμα της 

σύνδεσης μεταξύ Πόλης και περιβάλλοντος. Η πόλη του Πλάτωνα περιβάλλεται από αγροκτήματα και κάθε νοικοκυριό της πόλης 

έχει τη χωράφια του. 
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Σήμερα, τουλάχιστον στη Ρουμανία, το όραμα του Πλάτωνα είναι ακόμα ζωντανό. Πολλοί κάτοικοι των πόλεων έχουν 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε αγροτική περιοχή. Αυτή είναι μια πολύ καλή λύση καθώς προωθεί τη χρήση τοπικών προϊόντων αντί να 

μεταφέρονται από το εξωτερικό. Τα προϊόντα παρέχονται με βάση την εποχικότητα, τη γεύση, τις διατροφικές συνήθειες και τους 

τοπικούς κανόνες. Οι αγρότες διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην παράδοση νωπών φρούτων και λαχανικών και παράγουν 

λιγότερα απόβλητα από ό,τι στην περίπτωση των φρούτων και λαχανικών που μεταφέρονται βιομηχανικά. 

Όταν η ζωή σου δίνει ένα λεμόνι, χρησιμοποίησέ το όλο.Μείνετε σε επαφή μαζί 

μας!B y  JB Heine, Lawton School, Spain. 

 

Design CCI BN  

Ο τομέας της φιλοξενίας μπορεί να επωφεληθεί από τη δύναμη 

των γεωργικών εκτάσεων και να χρησιμοποιήσει τοπικά προϊόντα 

για πιάτα και συνταγές. Υπάρχουν πολλοί σεφ που έχουν αλλάξει 

νοοτροπία από γραμμικό σε κυκλικό. Η ιδέα είναι ότι σημαντικά 

εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες, 

χρησιμοποιούν πολύ σοφά τους φυσικούς πόρους και προκαλούν 

μια αλλαγή από τη γραμμική οικονομία στην κυκλική οικονομία. 

Ρίξτε μια ματιά στο Μανιφέστο Αρχιμαγείρων - περιοχή 4 Αξία 

φυσικών πόρων και μείωση των απορριμμάτων "....... οι σεφ 

μπορούν να είναι ισχυροί υποστηρικτές για ένα καλύτερο μέλλον 

τροφίμων – εμπνέοντας τους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στις 

κουζίνες και τις κοινότητές τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα 

να ζητήσουν κυβερνήσεις και εταιρείες να παίξουν επίσης τον 

ρόλο τους» 

Το έργο CE4Food περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ΕΕΚ 

και τον τομέα της φιλοξενίας, το οποίο περιλαμβάνει έναν καμβά επιχειρηματικού μοντέλου 

για τα απόβλητα τροφίμων. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα της φιλοξενίας 

περιγράφονται με βάση την εμπειρία των συνεργατών καθώς και τα επαγγελματικά δίκτυα στα 

οποία βασίζονται. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σύντομα. 

Μείνετε σε επαφή μαζί μας! 

Δεν ξέρουμε σχεδόν ότι αυτό που λέμε «σκουπίδια» μπορεί 

μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί ως πολύτιμο συμπλήρωμα 

διατροφής για την καλή μας υγεία. Παραδόξως, η κατανάλωση 

των υπολειμμάτων τροφής μας μπορεί, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να κρατήσει τον γιατρό μακριά. Φλούδες και 

κοχύλια? μερικά από τα πιο απορριπτόμενα μέρη των 

βιολογικών προϊόντων μας θα πρέπει να θεωρούνται χρυσός. 

Μπανάνα, λεμόνι, ανανάς, αυγό - όπως πείτε, όλη τους η 

καλοσύνη δεν είναι μόνο κάτω από το δέρμα τους! 

Τα λεμόνια αναπτύσσονται άφθονα στους κήπους της Αστούριας. 

η φλούδα τους είναι πολύ πηχτή και ο χυμός τους λιγοστός. 

Ανεπιθύμητα, συχνά μένουν χωρίς επιλογή, ενώ ένα μη 

βιολογικό ζουμερό "Citrus Limon" πωλείται για 2,70 € το 

κιλό στο τοπικό σούπερ μάρκετ. το δέρμα του πετάχτηκε κατά 

λάθος κατευθείαν στον κάδο. 

Τι θα γινόταν αν η φλούδα ήταν πιο σημαντική από το εσωτερικό μέρος του φρούτου; 
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Η φλούδα του λεμονιού έχει πολλά οφέλη για την υγεία. περιέχει έως 

και 10 φορές περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά και 

οφέλη για την υγεία από τον ίδιο τον χυμό. Πλούσιο σε ασβέστιο, 

κάλιο, μαγνήσιο, αντιοξειδωτικά και βιοδραστικές ενώσεις, μπορεί να 

μας βοηθήσει σημαντικά να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. 

Η φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της υγείας της 

καρδιάς. Οι κύριες φυτικές του ίνες, πλούσιες σε φλαβονοειδή, 

βιταμίνη C και πηκτίνη βοηθούν στη μείωση των παραγόντων κινδύνου για 
καρδιακές παθήσεις όπως η υψηλή χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση και η 

παχυσαρκία. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η συγκέντρωσή του σε φλαβονοειδή 

μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων που βοηθούν 

στην εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων. 

Η κατάψυξη των λεμονιών σας θα διατηρήσει όλη την καλοσύνη τους και 

θα τα κάνει πιο εύκολο να ξεφλουδίσουν. Περιττό να πούμε ότι το 
λεμόνι σας πρέπει να είναι βιολογικό (χωρίς φυτοφάρμακα). Μπορείτε 

να προσθέσετε την τριμμένη φλούδα λεμονιού σε σαλάτες, μαρινάδες, 

σούπες, γιαούρτια, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, ψάρια, κρέας, ζεστό 

τσάι κ.λπ. 

 

Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορείτε να κάνετε με αυτό το 

Η σπατάλη τροφίμων είναι μια παγκόσμια (κακή) συνήθεια 
B y  Nelson Mendes, Project researcher, Lawton School, Spain. 

Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι εξαρτώνται από την τροφή για 

να επιβιώσουν. Είναι εγγενές στην ανθρώπινη επιβίωση και 

δεν υπάρχει (γνωστός) τρόπος για τα ανθρώπινα όντα να ζουν 

χωρίς κάποια μορφή καθημερινής πρόσληψης τροφής. Ωστόσο, σε 

κάθε γωνιά του Πλανήτη, τα τρόφιμα σπαταλούνται για πολλούς 

διαφορετικούς λόγους και σε πολλές διαφορετικές συνθήκες – 

όχι πάντα εύκολο να εντοπιστούν και σίγουρα δύσκολο να 

διαχειριστούν, τις περισσότερες φορές. 

Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν και αποκαλύφθηκαν από 

τη (συνιστώμενη) διεθνή πλατφόρμα Too Good To Go, τα 
αποκαλούμενα αναπτυσσόμενα έθνη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

απώλειες μετά τη συγκομιδή στην αρχή της αλυσίδας αξίας 

λόγω παραγόντων όπως η ανεπαρκής τεχνολογία, οι λανθασμένες 

υποδομές μεταφορών , λανθασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

και ψύξης, ακραίες καιρικές συνθήκες, μεταξύ πολλών άλλων 

δυσεπίλυτων πτυχών. 

Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν επίσης ότι αυτό που είναι 

γνωστό ως «ο αναπτυσσόμενος κόσμος» ευθύνεται για το 44% της 
σπατάλης και απώλειας τροφίμων σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, περίπου το 40% αυτών των 

απωλειών λαμβάνει χώρα κατά τα στάδια της συγκομιδής και 

της επεξεργασίας. 

Μια θετική και αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτές τις φάσεις 

θα μπορούσε εύκολα να βασιστεί στην εκπαίδευση και την 

αναβάθμιση της τεχνικής ικανότητας για τη μείωση των 

απωλειών τροφίμων, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα 

και μειώνοντας την ένταση εργασίας των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται. 

Αλλά είναι τουλάχιστον ειρωνικό να συνειδητοποιούμε ότι στην πραγματικότητα είναι 
οι ανεπτυγμένες χώρες που παρουσιάζουν το σημαντικότερο μερίδιο σπατάλης 
τροφίμων προς το τέλος της αλυσίδας αξίας, καθώς τα τρόφιμα γίνονται άφθονα και 
οι καταναλωτές πιο επιλεκτικοί, πλούσιοι και σπάταλοι. 
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ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ… ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

Σύμφωνα με τον FAO, το 40% των απωλειών τροφίμων συμβαίνει σε επίπεδο λιανικής ή καταναλωτή, με κάθε 
χρόνο, οι καταναλωτές σε αυτές τις πλούσιες χώρες σπαταλούν σχεδόν τόσα τρόφιμα - 222 εκατομμύρια 

τόνους - όσο ολόκληρη η καθαρή παραγωγή τροφίμων στην υποσαχάρια Αφρική - 230 εκατομμύρια τόνους. Κατά 

κεφαλήν, τα απόβλητα από τους καταναλωτές κυμαίνονται μεταξύ 95 και 115 kg/έτος στην Ευρώπη και τη 

Βόρεια Αμερική, με εντυπωσιακά 88 εκατομμύρια τόνους σπατάλης στην ΕΕ κάθε χρόνο (173 kg ανά κάτοικο). 

Το συνολικό μερίδιο της απώλειας ή της σπατάλης τροφίμων κυμαίνεται από 15% έως 25% στις περισσότερες 

περιοχές του κόσμου, με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία, όπου η απώλεια και η σπατάλη είναι 

περίπου το 42% όλων των διαθέσιμων τροφίμων, σύμφωνα με αριθμούς που αποκάλυψε ο Lipinski. et al. 

Αν ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς από μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση, μπορεί κανείς εύκολα να 

καταλάβει ότι αυτά τα στοιχεία είναι απλά συγκλονιστικά. Τα έθνη σε όλο τον κόσμο σπαταλούν μια 

εκπληκτική ποσότητα φαγητού κάθε χρόνο, ιδιαίτερα όταν το εξετάζουμε σε «κατά κεφαλήν» βάση. 

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακαλούνται και αποκαλύπτονται από την πλατφόρμα Too Good To Go και αναφέρουν το 2019, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής σπαταλούν 126 εκατομμύρια τόνους τροφίμων κάθε χρόνο (415 κιλά ανά κάτοικο), με χώρες όπως το Μεξικό να 
αποκαλύπτουν επίσης εντυπωσιακά νούμερα 20 εκατομμύρια τόνοι/έτος (155 κιλά ανά κάτοικο), το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 10,2 εκατομμύρια 
τόνοι κάθε χρόνο (156 κιλά ανά κάτοικο), η Ιταλία 7,8 εκατομμύρια (130 κιλά ανά κάτοικο) και η Ισπανία 7,7 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο (176 κιλά 
ανά κάτοικο), για να αναφέρω μερικά. 

Χώρες όπως η Κίνα, με 91,6 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο (44 κιλά ανά κάτοικο), η Ινδία με 68,8 

εκατομμύρια τόνους και η Βραζιλία, με 26 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο είναι επίσης αρκετά 

εξαιρετικές, δείχνοντας αναμφισβήτητα ότι η σπατάλη τροφίμων είναι ένα πλανητικό φαινόμενο, ανεξάρτητα 

από οποιεσδήποτε τιμές όπως η φυλή, ο πολιτισμός, η καταγωγή, η θρησκεία ή η πίστη. 

 

ΚΑΙ... ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ; 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιοποιήσουμε ό,τι έχει απομείνει από το φαγητό μας. Και, επίσης, 

διάφοροι έξυπνοι τρόποι για να αποφύγετε επακριβώς το φαγητό να φτάσει σε αυτή την κατάσταση 

«ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Είναι πάνω απ' όλα και ουσιαστικά θέμα καλής θέλησης και προδιάθεσης να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ τις 
καθημερινές μας συνήθειες και, εν τέλει, ολόκληρη τη νοοτροπία μας σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, την 

αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διάθεση των τροφίμων μας. 

Και από πολλές απόψεις, αυτή η αλλαγή νοοτροπίας καταλήγει να είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι πιστεύουν 

οι περισσότεροι άνθρωποι. 

Η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας είναι αναμφισβήτητα η πιο σαφής και αποτελεσματική πορεία δράσης που πρέπει να αναληφθεί. Και μπορεί 
να είναι τόσο απλό όσο να ξεκινάμε από κάθε μια από τις καθημερινές μας δουλειές ρουτίνας.  
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Το C4FOOD κρατά την μπάλα να κυλά. 

By Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Greece. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών μας είναι έτοιμο! Οι εταίροι του CE4FOOD έχουν σχεδιάσει ένα 40ωρο πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ, περιγράφοντας θέματα που πρέπει να ακολουθήσουν, για να 

βοηθήσουν τους επιχειρηματίες στον τομέα της φιλοξενίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων στους οργανισμούς τους. 

Περιλαμβάνει συμβουλές και κόλπα, αρχές διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων (FWM), εργαλεία και μεθόδους, μελέτες 

περιπτώσεων, δημιουργία ομάδων εργασίας, δομές συνεργασίας για την ενεργοποίηση του FWM και πολλά άλλα. 
Επιπλέον, υπάρχει μια ενότητα για τη χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας και των τεχνικών 

αφήγησης ιστοριών στην παροχή εκπαίδευσης για να δελεάσουν και να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους. 

Συνολικά, έχουν προετοιμαστεί 7 αυτόνομες ενότητες και θα είναι σύντομα προσβάσιμες στη δική μας πλατφόρμα 

εκμάθησης στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Λιθουανικά και Ελληνικά. 

Ως εκπαίδευση στον τομέα της φιλοξενίας, θα μπορείτε να επιλέξετε ενότητες που σας ενδιαφέρουν, να τις 

κατεβάσετε και να τις ενσωματώσετε στο δικό σας εκπαιδευτικό υλικό, να χρησιμοποιήσετε επιλεγμένες 

περιπτωσιολογικές μελέτες και πρακτικά εργαλεία και οδηγίες για τη δημιουργία σχετικής εκπαίδευσης, αλλά και 

ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για τον έλεγχο της αποκτηθείσας γνώσης. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο CE4FOOD έχει 

σχεδιαστεί για το επίπεδο 4 του EQF. 

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποτελέσματά μας. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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