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Cultura alimentară merge la nucleul nostru. Modul în care producem, comerțul, gătim, mâncăm, 

risipim și prețuim alimentele spune mai multe despre noi decât ne dăm seama: astfel de practici 

formează structurile pe care sunt construite viețile noastre. Mâncarea este atât substanța vieții, 

cât și cea mai profundă metaforă a ei. 

          Sitopia - Cum alimentele pot salva lumea - Carolyn Steel 

 

De când am început să scriu această aplicație, împreună cu Sofia Tsiortou, m-am întrebat cum 

alimentele ne pot lega unul de celălalt și de lumea naturală. Am citit multe despre presiunea pe 

care o creează risipa alimentară asupra comunităților și asupra mediului în general și m-am 

uitat la mine. Am făcut ceea ce este necesar pentru a reduce risipa alimentară în casa mea? Chiar 

dacă am trei câini și resturile merg pentru mâncarea lor și am un coș în grădina mea pentru 

compost, totuși am verificat și am constatat că arunc multă mâncare doar pentru că nu am 

mâncat-o. Motivele sunt multe: cumpăr mai mult decât ne trebuie, calitatea nu este ceea ce mă 

așteptam, prea multe preparate preparate și atâtea alte motive. 

Apoi m-am uitat la prietenii mei și situația a fost aproape aceeași. M-am uitat la școli și am 

constatat că există puține materiale educaționale pentru elevi și profesori. M-am uitat la 

sectorul ospitalității din cartierul meu și situația a fost și mai proastă. De aceea, proiectul CE4 

Food este acum în viață și șase parteneri din cinci țări UE sunt implicați în crearea unui curs 

de formare inovator pentru formatorii VET și sectorul ospitalității. 
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În zilele noastre, cel puțin în România, viziunea lui Platon este încă vie. Mulți locuitori din oraș au terenuri agricole într-o 

zonă rurală. Aceasta este o soluție foarte bună, deoarece promovează utilizarea produselor locale în loc să fie transportate 

de la distanță. Produsele sunt furnizate în funcție de sezonalitate, gust, obiceiuri alimentare și reguli locale. Fermierii au un 

rol deosebit în livrarea fructelor și legumelor proaspete și produc mai puține deșeuri decât în cazul fructelor și legumelor 

transportate industrial. 

Când viața îți oferă o lămâie, folosește-o pe toate. 
D e  JB Heine, Lawton School, Spain. 

 

Design CCI BN  

Sectorul ospitalității poate beneficia de puterea terenurilor agricole 

și poate folosi produse locale pentru preparate și rețete. Există 

mulți bucătari care și-au schimbat mentalitatea de la liniar la 

circular. Ideea este că restaurantele importante din Europa, în 

special în țările nordice, folosesc resursele naturale cu foarte multă 

înțelepciune și produc o schimbare de la economia liniară la 

economia circulară. Aruncă o privire la Manifestul Bucătarilor - 

zona 4 Valorificarea resurselor naturale și reducerea deșeurilor 

„....... bucătarii pot fi susținători puternici pentru un viitor alimentar 

mai bun – inspirând oamenii să facă schimbări în bucătăriile și 

comunitățile lor și dându-i puterea să apeleze guvernele și 

companiile să își joace și ele rolul” 

Proiectul CE4Food prezintă un program de formare foarte interesant pentru formatorii VET și sectorul ospitalității, care include un 

model de afaceri pentru risipa alimentară. Noile modele de afaceri în sectorul ospitalității sunt descrise pe baza experienței 

partenerilor, precum și a rețelelor profesionale pe care se bazează. Materialul de instruire va fi disponibil în curând. 

Keep in touch with us! 

Cu greu știm că ceea ce numim „gunoaie” poate fi uneori folosit ca un 

supliment alimentar prețios pentru sănătatea noastră bună. În mod 

uimitor, consumul deșeurilor noastre alimentare poate, în unele cazuri, să 

țină medicul departe. Coji și coji; unele dintre cele mai aruncate părți 

ale produselor noastre organice ar trebui considerate aur. Banană, lămâie, 

ananas, ou - ce-i spune, toată bunătatea lor nu se află doar sub piele! 

Lămâile cresc din belșug în grădinile asturiene; coaja lor este foarte 

groasă și sucul lor slab. Nedorite, acestea sunt adesea lăsate neculese, în 

timp ce un „Citrus Limon” suculent non-organic este vândut cu 2,70 EUR 
pe kilogram în supermarketul local; pielea sa aruncată din greșeală direct 

în coșul de gunoi. 

Ce se întâmplă dacă coaja ar fi mai importantă decât partea interioară a 

fructului? 
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Coaja de lămâie are numeroase beneficii pentru sănătate; conține de până la 10 ori mai 

multe vitamine, minerale, nutrienți și beneficii pentru sănătate decât sucul în sine. Bogat 

în calciu, potasiu, magneziu, antioxidanți și compuși bioactivi, ne poate ajuta considerabil 

să ne întărim sistemul imunitar. De asemenea, coaja poate ajuta la maximizarea sănătății 

inimii. Fibrele sale principale, bogate în flavonoide, vitamina C și pectină ajută la 

reducerea factorilor de risc pentru boli de inimă, cum ar fi colesterolul crescut, tensiunea 

arterială și obezitatea. 

Nu în ultimul rând, concentrația sa în flavonoide poate stimula producția de globule albe 

care ajută la eliminarea celulelor canceroase. 

Înghețarea lămâilor le va păstra toată bunătatea și le va face mai ușor de curățat. Inutil 

să spun că lămâia ta ar trebui să fie organică (fără pesticide). Puteti adauga coaja rasa de 

lamaie in salate, marinate, supe, iaurturi, paste, produse de patiserie, peste, carne, ceai 
fierbinte etc.Există multe lucruri pe care le puteți face cu această citrice uimitoare; 

Dacă nu crezi, caută-l pe google! 
For more information, check: https://abovehouse.com/lemon-peel-benefits/ 

 
 
 

Risipirea alimentelor este un obicei (prost) mondial 
D e  Nelson Mendes, Project researcher, Lawton School, Spain. 

Peste tot în lume, oamenii depind de hrană pentru a supraviețui. Este inerent 

subzistenței umane și nu există nicio modalitate (cunoscută) ca ființele 

umane să trăiască fără o anumită formă de aport alimentar zilnic. Cu toate 

acestea, în fiecare colț al planetei, mâncarea este irosită din multe motive și în 

mai multe circumstanțe diferite - nu întotdeauna ușor de identificat și cu 

siguranță dificil de gestionat, de cele mai multe ori. 

Conform datelor colectate și dezvăluite de platforma internațională (foarte 

recomandată) Too Good To Go, așa-numitele țări în curs de dezvoltare se 

confruntă cu pierderi neintenționate după recoltare mai mari la începutul 

lanțului valoric din cauza unor factori precum tehnologia inadecvată, 

infrastructurile de transport greșite. , instalații eronate de depozitare și răcire, 

condiții meteorologice extreme, printre alte câteva aspecte greu de gestionat. 

Aceste date dezvăluie, de asemenea, că ceea ce este cunoscut sub numele de 

„lumea în curs de dezvoltare” reprezintă 44% din risipa și pierderile de 

alimente pe întreaga planetă. În țările în curs de dezvoltare, aproximativ 40% 

din aceste pierderi au loc în timpul etapelor de recoltare și prelucrare. 

O intervenție pozitivă și eficientă în aceste faze s-ar putea baza cu ușurință 

pe formarea și modernizarea capacității tehnice de reducere a pierderilor de 

alimente, crescând astfel eficiența și reducerea intensității muncii a 

tehnologiilor utilizate. 

Dar este cel puțin ironic să ne dăm seama că țările dezvoltate sunt de fapt cele 

care prezintă cea mai semnificativă pondere a risipei alimentare la sfârșitul 

lanțului valoric, deoarece alimentele devin abundente și consumatorii mai 

selectivi, bogați și risipitori. 
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CÂTE NUMERE ȘI CIFFRE UMINIȚIONALE... HÂNRE PENTRU GÂNDIRE 

Potrivit FAO, 40% din pierderile de alimente au loc la nivelul comerțului cu amănuntul sau al consumatorilor, cu în fiecare an, 

consumatorii din acele țări bogate risipind aproape la fel de multă mâncare - 222 de milioane de tone - ca întreaga producție netă de 

alimente din Africa subsahariană - 230. milioane de tone. Pe cap de locuitor, deșeurile de către consumatori sunt între 95 și 115 kg/an 

în Europa și America de Nord, cu 88 de milioane de tone irosite în UE în fiecare an (173 kg pe cap de locuitor). 

Ponderea totală a alimentelor pierdute sau risipite variază de la 15% la 25% în majoritatea regiunilor lumii, cu excepția Americii de 

Nord și Oceaniei, unde pierderile și risipa reprezintă aproximativ 42% din toate alimentele disponibile, potrivit cifrelor dezvăluite 

de Lipinski. et al. 

Dacă ne uităm la numere dintr-o abordare mai specifică, ne putem da seama cu ușurință că aceste cifre sunt pur și simplu uluitoare. 

Națiunile din întreaga lume risipesc o cantitate uimitoare de alimente în fiecare an, în special atunci când o analizează pe o bază „pe cap 

de locuitor”. 

În conformitate cu datele colectate și dezvăluite de platforma Too Good To Go și raportate la 2019, Statele Unite ale Americii risipesc 

126 de milioane de tone de alimente în fiecare an (415 kg pe cap de locuitor), țări precum Mexic dezvăluind și cifre impresionante de 20 

milioane de tone/an (155 kg pe cap de locuitor), Marea Britanie aproximativ 10,2 milioane de tone pe an (156 kg pe cap de locuitor), 

Italia 7,8 milioane (130 kg pe cap de locuitor) și Spania 7,7 milioane de tone pe an (176 kg pe cap de locuitor), pentru a numi doar 

câteva. 

Țări precum China, cu 91,6 milioane de tone anual (44 kg pe cap de locuitor), India cu 68,8 milioane de tone și Brazilia, cu 26 milioane 

de tone anual, sunt și ele destul de remarcabile, arătând fără îndoială că risipa alimentară este un fenomen planetar, indiferent de orice 

valori precum rasa, cultura, originea, religia sau crezul. 

ȘI... CUM PUTEM EVITA RISIERIA DE ALIMENTE? 

Există multe moduri de a folosi ceea ce a mai rămas din mâncarea noastră. Și, de asemenea, diverse modalități inteligente de a evita cu 

exactitate alimentele să ajungă la acea stare de „DESEURI”. Este mai presus de toate și în esență o chestiune de bunăvoință și 

predispoziție de a ne SCHIMBA obiceiurile zilnice și, în cele din urmă, întreaga noastră mentalitate în ceea ce privește consumul, 

depozitarea, gestionarea și depunerea alimentelor noastre. 

Și în multe privințe, această schimbare de mentalitate ajunge să fie mult mai ușor de realizat decât cred majoritatea oamenilor. 

Abordarea economiei circulare este cu siguranță cea mai clară și mai eficientă cale de acțiune de întreprins. Și ar putea fi la fel de simplu 

ca să începem cu fiecare dintre treburile noastre zilnice de rutină. 
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C4FOOD ține mingea să ruleze. 

De Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Grecia 

Curriculumul nostru este gata! Partenerii CE4FOOD au conceput un curs de formare profesională de 40 de ore pentru formatorii 

VET, subliniind subiectele pe care ar trebui să le urmeze, pentru a ajuta antreprenorii din sectorul ospitalității să dobândească 

cunoștințele necesare pentru a adopta și aplica managementul deșeurilor alimentare în cadrul organizațiilor lor. 

Conține sfaturi și trucuri, principii, instrumente și metode de gestionare a deșeurilor alimentare (FWM), studii de caz, crearea de 

echipe de lucru, structuri de cooperare pentru a permite FWM și multe altele. În plus, există un modul despre utilizarea tehnologiei 

de realitate crescută și a tehnicilor de povestire în furnizarea de formare pentru a atrage și a motiva cursanții. 

În total, au fost pregătite 7 module autonome și vor fi în curând accesibile pe propria noastră platformă de învățare în următoarele 

limbi: engleză, spaniolă, română, lituaniană și greacă. 

Ca formare în sectorul ospitalității, veți putea să selectați modulele care vă interesează, să le descărcați și să le integrați în 

propriile materiale de instruire, să utilizați studii de caz selectate și instrumente practice și linii directoare pentru a stabili formarea 

aferentă, dar, de asemenea, să utilizați întrebări de autoevaluare pentru a testa cunoștințele dobândite. Cursul de formare 

CE4FOOD a fost conceput pentru nivelul 4 al EQF. 

Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale pentru mai multe informații și pentru a accesa rezultatele noastre. 
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