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Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 

By Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Greece. 

Πριν από 2500 χρόνια, ο Ιπποκράτης είπε: «Αφήστε το φάρμακο να είναι η τροφή σας 

 και ας είναι η τροφή το φάρμακό σου» ως θεμέλιο της ορθολογικής ιατρικής 

Τα λόγια του ακούγονται σήμερα σε μια εποχή που όχι μόνο η κακή διατροφή συνδέεται με πλήθος ασθενειών, αλλά και όταν η 

σπατάλη τροφίμων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Σύμφωνα με το WWF, περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων 

χάνονται ετησίως, ενώ περισσότεροι από 868 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

Το μεγάλο κοινωνικό, οικολογικό και οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω του η σπατάλη τροφίμων συνδέεται όχι μόνο με τη 

μαζική εκβιομηχάνιση των τροφίμων, αλλά και με τη διανομή τους. Σήμερα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ και τα μενού των 

εστιατορίων περιλαμβάνουν τόνους τροφίμων που έχουν ταξιδέψει στην άλλη άκρη της γης, αφενός αλλάζοντας και 

ομογενοποιώντας το μοτίβο διατροφής και, αφετέρου, προκαλώντας μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εκπομπές τους 

(για τις μεταφορές) και υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων για την παραγωγή τους. 
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Είναι απαραίτητο να οργανωθούν ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης, να ενδυναμωθούν οι 

κουζίνες εστιατορίων ώστε να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην επανεκπαίδευση των καταναλωτών 

σχετικά με το υπεύθυνο φαγητό αλλά και σε σχέση με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην 

κουζίνα. Ένα παγκόσμιο κίνημα γεννήθηκε υπέρ της χρήσης τοπικών και επιλεγμένων τροφίμων, 

τάση που έχει εκπροσώπους και στην Ελλάδα. Το εστιατόριο COOKOOVAYA αναγνωρίζει τα 
παραπάνω και έχει υποσχεθεί τα εξής: 

 

Design CCI BN  

Συνεργασία με μικρούς παραγωγούς που 

γνωρίζουν τα πάντα για το προϊόν που 

παράγουν και πωλούν. 

-Ίδρυση «Wise Food Stories», όπου μέσα από 
διάφορες γευστικές προτάσεις, οι πελάτες 

γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με την 

παραγωγή και την αξία των τοπικών ελληνικών 

φαγητών. 

-Ταυτόχρονα, με το σοφό μενού γαστρονομικής εμπειρίας, έχει 

κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει ένα τοπικό προϊόν, είτε αυτό 

είναι ψάρι, κρέας, λαχανικά ή πολλά πιάτα με διαφορετικούς 

τρόπους μαγειρέματος. Έτσι, από ένα μεγάλο ψάρι μέρος του 

μπορεί να γίνει ωμό, άλλο στον ατμό και άλλο τηγανητό χωρίς 

να μείνει ούτε ένα κομμάτι αχρησιμοποίητο. 

- Επιπλέον, επικοινωνούν με την πελατεία τους, τις 
ελληνικές ράτσες σπάνιων βοοειδών, με τεράστια αξία 

τόσο για τη βιοποικιλότητα της χώρας όσο και για την 

πολιτιστική της κληρονομιά. Αυτά τα σπάνια βοοειδή 

έχουν επιβιώσει για χιλιάδες χρόνια και αποτελούν το 

καλύτερο παράδειγμα βιωσιμότητας. Η κατανάλωσή τους 

σημαίνει αύξηση της ζήτησης και άρα κίνητρο για τον 

παραγωγό να τα σώσει, άρα όλοι οι κλάδοι παραγωγής 

ενισχύονται με ασφαλή και ποιοτικό τρόπο για την 

κοινωνία αλλά και για την οικονομία και το 

περιβάλλον. 

- Εφαρμογή αρχών μηδενικής διαχείρισης απορριμμάτων, 
με ταυτόχρονη εκπαίδευση του κοινού στην αναγνώριση 

των τοπικών συστατικών και στη χρήση τους, αλλά και 

στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Υπολογίζεται ότι 

στην οικιακή οικονομία ο αριθμός των πρώτων υλών που 

καταλήγουν στα σκουπίδια μπορεί να μειωθεί κατά 60%, 

ενώ στα εστιατόρια ακόμη και κατά 100%. 

Ένα παράδειγμα για να μάθεις! 

COOKOOVAYA RESTAURANT, ATHENS, GREECE 
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Το ROD είναι ένα κατά κύριο λόγο à la carte εστιατόριο, 
επομένως οι κίνδυνοι της σπατάλης φαγητού 

μειώνονται, είτε πρόκειται για προκαθορισμένο 

μενού, είτε για καντίνα είτε για μεμονωμένο 

καταναλωτή. Σημαντικό ρόλο στη μείωση της σπατάλης 

τροφίμων είναι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 

συστήματος εφοδιασμού, η προσεκτική παρακολούθηση 

των ποσοστών κατανάλωσης, των συνηθειών και του 

προφίλ των καταναλωτών. Υπάρχει επίσης καλή γνώση 

μερκερολογίας τροφίμων. 

«Η γνώση της διάρκειας ζωής των φρέσκων προϊόντων, ο τρόπος 
αποθήκευσης τους και ο τρόπος διατήρησής τους σε βέλτιστες συνθήκες 
κατανάλωσης συμπληρώνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών 
μαγειρέματος, κατάλληλες για κάθε πιάτο, τη σωστή χρήση των υλικών και 
άλλα που σχετίζονται με κουζίνα". 

Ράβδος εστιατορίου και απορρίμματα τροφίμων 
Της Monica Muresan, CE4Food Project manager, CCIABN, Ρουμανία 

Το εστιατόριο Rod είναι σίγουρα ένα από τα πιο δημοφιλή στο Cluj-Napoca όπου οι πελάτες μπορούν να τρώνε καλά και υγιεινά. Ό,τι 
κι αν διαλέξετε από το μενού είναι μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία, πιάτα με ρουμανική προέλευση, επανερμηνευμένες 
γεύσεις και μους με τοπικά υλικά. 

 

Μια σημαντική λεπτομέρεια στην πολιτική του εστιατορίου κατά των απορριμμάτων είναι ότι έχει 

επιλέξει να χρησιμοποιεί περισσότερο από το 70% των συστατικών που παρέχονται από τοπικούς 

και τοπικούς παραγωγούς. Πέραν του γεγονότος ότι μια τέτοια απόφαση συμβάλλει στην 

υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ μικρός και 

επιτρέπει τη συνεχή παροχή, σε μικρές ποσότητες, ανάλογα με το ποσοστό κατανάλωσης, 

αποφεύγοντας έτσι την αποθήκευση, την υποβάθμιση ή την εσφαλμένη εκτίμηση του τι 

χρειάζεται . συστατικά. Ταυτόχρονα, το αποτύπωμα άνθρακα για τη μεταφορά τοπικών και 

περιφερειακών προϊόντων είναι χαμηλό. 

Αυτά είναι γενικά κάποια στοιχεία ευφυούς διαχείρισης, που βοηθούν τους ιδιοκτήτες 

εστιατορίων να περιορίζουν και να ελέγχουν τη σπατάλη φαγητού, αλλά και ενέργειας, γιατί το 

εστιατόριο δεν κλείνει μέρα με μερίδες έτοιμες και μη καταναλωμένες. Φυσικά, υπάρχουν 

υπολείμματα στα πιάτα, αλλά ανακυκλώνονται με σύμβαση και δεν καταλήγουν στην τροφική 
αλυσίδα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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Τέλος, το εστιατόριο δείχνει αλληλεγγύη με 

ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες στην περιοχή, 

με τις ενέργειές τους να μειώσουν την περιττή 

σπατάλη τροφίμων στέλνοντας δωρεάν γεύματα σε 

πολλούς μαθητές σε μια κοινότητα κοντά στο 

Κλουζ ή προσφέροντας 20 πίτσες το μήνα σε 

παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο σε συνεργασία 

με το Magic Help Association. 

   

«Μαζί με άλλους συνεργάτες είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
προσφέρουμε το φαγητό μας ως μορφή στοργής σε όσους δεν 
έρχονται στο εστιατόριό μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
έκφρασης της ανθρώπινης αλληλεγγύης, κάποιοι το κάνουν μέσω 
ψυχολογικής υποστήριξης, άλλοι επιλέγουν τον πνευματικό 
δρόμο, μια καλή λέξη, μια χειρονομία, αλλά ξέρουμε ότι η αγάπη 
περνάει από το στομάχι, όπως λέει ένα παλιό ρητό, και το 
κάνουμε με προσφέροντας στοργή. σε μορφή πιάτου με γεύση και 
φινέτσα». 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, περίπου ο 

μισός πληθυσμός τους πετάει φαγητό επειδή δεν γνωρίζει 

την πραγματική σημασία του λεγόμενου "καλύτερου 

ραντεβού" και, τις περισσότερες φορές, δεν είναι σε 

θέση να το διαφοροποιήσει από αυτό. αυτό που είναι 

γνωστό ως "ημερομηνία χρήσης". 

Έχοντας αυτό κατά νου, ο ευρέως γνωστός πλέον 

ευρωπαϊκός θεσμός Too Good To Go έχει βάλει σκοπό να 
αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, γι' αυτό πρόσφατα 

ξεκίνησαν μια εκστρατεία με την ονομασία «DATES WITH 

MEANING: LOOK, SMELL, TASTE», μια πρωτοβουλία που 
προορίζεται να αποσαφηνίσει τα γενικευμένα σύγχυση 

σχετικά με τις προνομιακές ετικέτες κατανάλωσης 

Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν πρόσφατα, η 

επισήμανση δεδομένων των τροφίμων ευθύνεται για το 10% 

όλων των τροφίμων που σπαταλούνται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δηλ. σχεδόν 9 εκατομμύρια τόνους ετησίως. 

Επίσης, σύμφωνα με έρευνες, 4 στους 10 καταναλωτές δεν 

γνωρίζουν ότι το καλύτερο ραντεβού είναι μόνο δείκτης 

οργανοληπτικής ποιότητας (σε αντίθεση με την ημερομηνία 

«χρήσης μέχρι», που είναι δείκτης ασφάλειας των 
τροφίμων). 

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι, μόλις περάσει η καλύτερη ημερομηνία, αυτό το 
φαγητό μπορεί ακόμα να καταναλωθεί και να απολαύσει. 

 

ΔΕΙΤΕ, ΜΥΡΙΣΤΕ, ΓΕΥΣΤΕ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Του Nelson Mendes, ερευνητή έργου, Lawton School, Ισπανία 

 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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Το Too Good To Go δηλώνει ότι, καθώς δεν 

επιθυμούν να «μείνουν αδρανείς μπροστά σε μια 

πρόκληση με μια τόσο εύκολη λύση», εξηγώντας 
επίσης ότι, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει μόνο 

να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις 

όρασης, όσφρησης και γεύση, μπορούμε να 

αξιολογήσουμε το φαγητό μετά το καλύτερο 

ραντεβού και να αποφύγουμε τη σπατάλη του, αν 

είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το 

ισπανικό παράρτημα του οργανισμού συνεργάστηκε 

με μερικές από τις πιο σημαντικές μάρκες στον 

τομέα των τροφίμων και ποτών σε αυτή τη χώρα, 

προκειμένου να συμπεριλάβει τη νέα ετικέτα στα 

προϊόντα "καλύτερης ημερομηνίας". 

 

Όπως εξηγούν, «με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να τα 
αναγνωρίσετε και, εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία χρήσης τους, θα 
είναι πιο εύκολο για σας να θυμάστε ότι χρησιμοποιώντας τις 
αισθήσεις σας μπορείτε να ελέγξετε αν είναι ακόμα σε καλή 
κατάσταση και να αποφύγετε τις άσκοπες σπατάλες ". 

Ευρέως γνωστοί μέσω της αποστολής τους να 

προσπαθούν να «έχουν αντίκτυπο και να 
επιτύχουν πραγματική αλλαγή κατά της σπατάλης 

τροφίμων» και παρουσιάζοντας ως κύριο στόχο 

τους «να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην 
οικοδόμηση ενός παγκόσμιου κινήματος κατά της 

σπατάλης τροφίμων», το Too Good To Go ξεκίνησε το 
δραστηριότητα στη Δανία το 2016, όταν μια 

ομάδα επιχειρηματικών μυαλών από όλη την 

Ευρώπη σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει την 

τεχνολογία για να φέρει κοντά τους ανθρώπους 

και να τους δώσει τη δυνατότητα να μειώσουν τη 

σπατάλη τροφίμων. Όλα αυτά τα μυαλά, που είχαν 

την ίδια φιλοδοξία και το ίδιο πάθος να 

κατανοήσουν περισσότερο το σύστημα διατροφής 

μας, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους 

και να δημιουργήσουν μια πολύ απλή λύση: μια 

εφαρμογή που συνδέει ανθρώπους και 

επιχειρήσεις τη σωστή στιγμή και στο σωστό 

μέρος για την καταπολέμηση των τροφίμων 

απόβλητα. 

 

Η «φιλοσοφία WIN-WIN-WIN και η έννοια FOOD-

PEOPLE-PLANET» είναι το κίνητρό τους και τους 

προσδιορίζει ως «μια εταιρεία που δίνει στους 
ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό για 

τον πλανήτη ενώ τον απολαμβάνουν και βοηθά τις 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πλήρως. βιώσιμο 

τρόπο». 

 

Απλώς δείχνει ότι, μερικές φορές, οι καλές προθέσεις κάνουν καλές 
ιδέες! 
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«Το να κόβουμε τα απορρίμματα τροφίμων είναι ένας νόστιμος τρόπος 

εξοικονόμησης χρημάτων, βοηθώντας να ταΐσουμε τον κόσμο και να 

προστατέψουμε τον πλανήτη». 

«Πιστεύω τη γιαγιά μου που με έμαθε να αγαπώ και να 

σέβομαι το φαγητό. Μου έμαθε πώς να μην σπαταλάω 

τίποτα, για να βεβαιωθώ ότι χρησιμοποιούσα κάθε 

κομμάτι από το κοτόπουλο και έβραζα τα κόκαλα μέχρι να 

μην βγει καμία γεύση από αυτά. - Μάρκους Σάμιουελσον 

Ο σεβασμός για το φαγητό είναι σεβασμός για τη ζωή, για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε». - Τόμας Κέλερ 

«Φανταστείτε να βγαίνετε από ένα 

παντοπωλείο με τέσσερις σακούλες 

παντοπωλείου, να ρίξετε τη μία στο 

πάρκινγκ και απλώς να μην μπείτε στον 

κόπο να την παραλάβετε. Αυτό ουσιαστικά 

κάνουμε». 

- Νταν Γκάντερς 

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ: 


