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ECONOMIA CIRCULARĂ ESTE BUNĂ PENTRU 
VOI 
 

De Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Greece. 

Acum 2500 de ani, Hipocrate spunea: „Lasă ca medicina să fie hrana ta 

 iar mâncarea să fie  medicamentul tău” ca fundament al medicinei raționale 

Cuvintele lui se aud astăzi într-un moment în care nu numai că o alimentație deficitară este asociată cu o 

multitudine de boli, ci și când risipa alimentară a atins proporții enorme. Potrivit WWF, peste 1,3 miliarde de 

tone de alimente sunt risipite anual, în timp ce peste 868 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie. 

Marea amprentă socială, ecologică și economică lăsată în urmă de risipa alimentară este asociată nu numai cu 

industrializarea în masă a alimentelor, ci și cu distribuția acestora. Astăzi, rafturile supermarketurilor și 

meniurile restaurantelor includ tone de alimente care au călătorit de cealaltă parte a pământului, pe de o parte 

modificând și omogenizând modelul alimentar și, pe de altă parte, provocând impacturi mari asupra mediului 

din emisiile acestora (pentru transport) și supraexploatarea resurselor naturale pentru producerea acestora. 
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Este necesar să se organizeze campanii speciale de conștientizare, să împuternicească 

bucătăriile restaurantelor să joace un rol cheie în reeducarea consumatorilor despre alimentația 

responsabilă dar și legată de principiile economiei circulare în bucătărie. S-a născut o mișcare 

la nivel mondial în favoarea utilizării alimentelor locale și alese, tendință care are reprezentanți 

și în Grecia. Restaurantul COOKOOVAYA recunoaște cele de mai sus și a promis următoarele: 

 

Design CCI BN  

-Colaborare cu micii producători care știu totul despre 

produsul pe care îl produc și îl comercializează. 

-Înființarea „Povești înțelepte despre mâncare”, unde 

prin diverse sugestii gustoase, clienții devin conștienți de 

informații legate de producția și valoarea mâncărurilor 

locale grecești. 

-Totodată, cu meniul de experiență culinară înțeleaptă, se 

are ocazia de a încerca un produs local, fie că este vorba 

de pește, carne, legume sau mai multe feluri de mâncare cu 

moduri diferite de gătit. Astfel, dintr-un pește mare o parte 

din el poate fi făcută crudă, alta aburită și alta prăjită fără 

a lăsa o singură bucată nefolosită. 

- În plus, comunică clientelei lor, rasele grecești ale unor vite 

rare, cu o valoare enormă atât pentru biodiversitatea țării, cât și 

pentru moștenirea ei culturală. Aceste vite rare au supraviețuit 

de mii de ani și sunt cel mai bun exemplu de durabilitate. 

Consumul lor înseamnă o creștere a cererii și deci un stimulent 

pentru producător să le salveze, prin urmare toate sectoarele de 

producție sunt consolidate într-un mod sigur și de înaltă calitate 

pentru societate dar și pentru economie și mediu. 

- Aplicarea principiilor de management zero deșeuri, educand 

simultan publicul în identificarea ingredientelor locale și 

utilizarea acestora, dar și în principiile economiei circulare. Se 

estimează că în economia gospodărească numărul de materii 

prime care ajung la gunoi poate fi redus cu 60% în timp ce în 
restaurante chiar și cu 100%. 

Un exemplu din care să înveți! 

COOKOOVAYA RESTAURANT, ATHENS, GREECE 
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ROD este un restaurant predominant à la carte, astfel încât 
riscurile de risipă alimentară sunt reduse, fie că este vorba de 

meniu fix, cantină sau consumator individual. Un rol important 

în reducerea risipei alimentare îl reprezintă existența unui 

sistem eficient de aprovizionare, monitorizarea atentă a 

ritmurilor de consum, obiceiurilor și profilului consumatorului. 

Există, de asemenea, o bună cunoaștere a merceologiei 

alimentare. 

„Cunoașterea termenului de valabilitate al produselor proaspete, 

a modului de depozitare a acestora și a modului în care pot fi 

păstrate în condiții optime de consum vin să completeze 

aplicarea unor tehnici specifice de gătit, potrivite fiecărui 

preparat, utilizarea corectă a ingredientelor și altele care sunt 

specifice legate de bucătărie”. 

Restaurant Rod și deșeuri alimentare 
D e  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 .  

Restaurantul Rod este cu siguranță unul dintre cele mai populare din Cluj-Napoca unde clienții pot mânca bine și 
sănătos. Orice ai alege din meniu este o experiență culinară rafinată, mâncăruri cu origini românești, gusturi 
reinterpretate și mousse realizate cu ingrediente locale. 

 

Un detaliu important în politica anti-risipă a restaurantului este că acesta a ales să folosească peste 70% din 

ingredientele furnizate de producătorii locali și regionali. Pe lângă faptul că o astfel de decizie contribuie la 

susținerea antreprenoriatului local, timpul de livrare este foarte scurt și permite aprovizionarea constantă, în 

cantități mici, în funcție de rata de consum, evitându-se astfel depozitarea, degradarea sau evaluarea eronată a 

necesarului. ingrediente. În același timp, amprenta de carbon pentru transportul produselor locale și regionale este 

scăzută. 

Acestea sunt, in general, cateva elemente de management inteligent, care ii ajuta pe proprietarii de restaurante sa 
limiteze, sa controleze risipa de mancare, dar si de energie, pentru ca restaurantul nu inchide nicio zi cu portii 
preparate si neconsumate. Desigur, pe farfurii au rămas resturi de mâncare, dar acestea sunt reciclate în baza unui 

contract și nu ajung în circuitul alimentar pentru consum uman. 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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În fine, restaurantul se solidarizează cu unele grupuri 

defavorizate din regiune, acțiunile acestora fiind menite să 

reducă risipa inutilă de alimente prin trimiterea de mese 

gratuite mai multor elevi dintr-o comună din apropierea 

Clujului sau oferirea a 20 de pizza pe lună copiilor cu boală 

cronică de rinichi în colaborare cu Asociația Magic Help. 

   

„Împreună cu alți parteneri suntem bucuroși să oferim 

mâncarea noastră ca formă de afecțiune celor care nu vin la 

restaurantul nostru. Există diferite moduri de a exprima 

solidaritatea umană, unii o fac prin sprijin psihologic, alții 
aleg calea spirituală, o vorbă bună, un gest, dar știm că 

dragostea trece prin stomac, așa cum se spune o veche zicală, 

și o facem prin oferind afecțiune. sub formă de farfurie cu 

gust și rafinament.” 

În multe țări europene, cum ar fi Spania, aproximativ jumătate 

din populația lor aruncă mâncarea, deoarece nu sunt clare cu 

privire la semnificația reală a așa-numitei „întâlnire de consum” 

și, de cele mai multe ori, nu sunt capabile să o diferențieze pe 

aceasta de ceea ce este cunoscut sub numele de „data de expirare”. 

Având în vedere acest lucru, acum cunoscuta instituție europeană 

Too Good To Go și-a propus să schimbe această realitate, așa că 

au lansat recent o campanie numită „DATE CU SENS: UIT-TE, 

MIROS, GUST”, o inițiativă menită să clarifice situația 

generalizată. confuzie asupra etichetelor de consum preferenţial 

Conform datelor colectate recent, etichetarea cu data a alimentelor 
este responsabilă pentru 10% din toate alimentele risipite în 

Uniunea Europeană, adică aproape 9 milioane de tone pe an. 

De asemenea, conform cercetărilor, 4 din 10 consumatori nu știu 

că data ca cel mai bun înainte este doar un indicator al calității 

organoleptice (spre deosebire de data „de expirare”, care este un 
indicator al siguranței alimentare). 

În esență, aceasta înseamnă că, odată ce a trecut data de consum, 

acea mâncare poate fi în continuare mâncată și savurată. 

 

UITE, MIROS, GUSTĂ: UTILIZAȚI-VĂ SIMȚURILE PENTRU A REDUCE RIZIUL DE ALIMENTE 

De Nelson Mendes, cercetător de proiect, Lawton School, Spania. 

 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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Too Good To Go afirmă că, întrucât nu doresc să „stea cu 

mâinile în brațe în fața unei provocări cu o soluție atât de 

ușoară”, explicând, de asemenea, că, în acest fel, va trebui 

doar să ne amintim că folosind simțul văzului, mirosul și 

gust, putem evalua alimentele după data de consum și evităm 

irosirea, dacă sunt încă în stare bună. 

În cadrul acestei inițiative, filiala spaniolă a organizației a 

făcut echipă cu unele dintre cele mai semnificative mărci din 

sectorul alimentar și al băuturilor din acea țară, pentru a 

include noua etichetă pe produsele lor „cel mai bun înainte”. 

 

După cum explică ei, „în acest fel le veți putea identifica și, 

dacă data limită a acestora a trecut, vă va fi mai ușor să vă 

amintiți că, folosind simțurile, puteți verifica dacă sunt încă în 

stare bună și să evitați risipa inutilă. ”. 

Renumiti pe scară largă prin misiunea lor de a încerca „să 

aibă un impact și să realizeze o schimbare reală împotriva 

risipei de alimente” și prezentând ca obiectiv principal „de a 

contribui în orice mod posibil la construirea unei mișcări 

globale împotriva risipei de alimente”, Too Good To Go a 
început activitate în Danemarca în 2016, când un grup de 
minți antreprenoriale din întreaga Europă a venit cu ideea de 

a folosi tehnologia pentru a reuni oamenii și pentru a le 

împuternici să reducă risipa de alimente. Toate aceste minți, 

care aveau aceeași ambiție și pasiune de a da mai mult sens 

sistemului nostru alimentar, au decis să își unească forțele și 

să creeze o soluție foarte simplă: o aplicație care conectează 

oamenii și afacerile la momentul potrivit și în locul potrivit 

pentru a combate alimentele. deşeuri. 

 

„Filozofia WIN-WIN-WIN și conceptul FOOD-PEOPLE-

PLANETA” sunt laitmotivul lor și le identifică drept „o 

companie care oferă oamenilor posibilitatea de a face ceva 

bun pentru planetă în timp ce se bucură de el și ajută 

afacerile să se dezvolte într-un mod deplin. mod durabil”. 

 

Doar arată că, uneori, intențiile bune fac idei bune! 
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„Reducerea risipei alimentare este o modalitate delicioasă de a economisi 

bani, ajutând la hrănirea lumii și la protejarea planetei.” 

 - Tristram Stuart 

„Îmi spun bunicii mele că m-a învățat să iubesc și să 

respect mâncarea. Ea m-a învățat să nu irosesc nimic, să mă 

asigur că folosesc fiecare bucățică de pui și că fierb oasele 

până nu se poate extrage nicio aromă din ele. „- Marcus 

Samuelsson 

Respectul pentru mâncare este un respect pentru viață, pentru cine suntem și pentru ceea ce facem.” - Thomas Keller 

Imaginați-vă că ieșiți dintr-un magazin alimentar cu 

patru saci de produse alimentare, scăpați unul în parcare 

și pur și simplu nu vă obosiți să-l ridicați. În esență, 

asta facem.” 

- Dan Gunders 

HRANA PENTRU MINTE: 


