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ΑΠΟΦΥΓΕΤΑΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

By Monica Muresan, CE4Food Project manager, CCIABN, Romania. 

Πριν από είκοσι έξι μήνες, ξεκίνησε το έργο CE4Food (www.ce4food.eu), ένα 

έργο Erasmus+, με στόχο τη δημιουργία ενός πακέτου εργαλείων για την 
υποστήριξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ στην περιπέτειά τους για την αλλαγή 

νοοτροπίας σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων στον τομέα της φιλοξενίας 

και όχι μόνο. Είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία, με ειδικούς που ήταν 

βαθιά προσηλωμένοι στη μείωση της σπατάλης τροφίμων που δημιούργησαν, 

για τις ομάδες-στόχους μας, καινοτόμο, ενδιαφέρον και εύκολα 

προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατφόρμα που 

δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Cătălin Gheorghe Amza, από το Πολυτεχνείο του 

Βουκουρεστίου και από τον καθηγητή Jim Baird από το Caledonian University της Γλασκώβης. 

Ένα πρώτο βήμα στην προσέγγισή μας ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για έξι ενότητες, που έγινε σε 

συνεργασία υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Τσιόρτου / Δροσοσταλίδα GR, το οποίο στη συνέχεια συζητήθηκε και 

αναθεωρήθηκε μαζί με καθηγητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Ευχαριστούμε θερμά το Τεχνολογικό και 

Υπηρεσιακό Λύκειο Bistrita που ήταν πάντα μαζί μας. Ακολούθησε η δημιουργία ενοτήτων, περιπτωσιολογικών 

μελετών και, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, μερικά πολύ ορατά infographics που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

όλους όσους θέλουν να μάθουν για τη σπατάλη και τη μείωση των τροφίμων. 
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Από τότε που υλοποίησα αυτό το έργο, προσωπικά είμαι πολύ πιο προσεκτικός στη σπατάλη τροφίμων, όπου κι αν πάω. 

Με χαρά σημειώνω ότι εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία κ.λπ. γνωρίζουν όλο και περισσότερο αυτό το πρόβλημα και 

προσπαθούν να το λύσουν. Οι μερίδες είναι ήδη μικρότερες (αλλά ικανοποιητικές), τα μενού σε χαρτί δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον και οι πελάτες κατευθύνονται να τα δουν στο Διαδίκτυο, οι συνταγές επανεξετάζονται και οι 

πόροι τροφίμων χρησιμοποιούνται με σύνεση. 

 

Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές ποιες είναι οι 

κύριες πηγές σπατάλης τροφίμων. Εκτός από τις 

κουζίνες μας, οι εκδηλώσεις, και ειδικά οι 

γάμοι, δημιουργούν τις μεγαλύτερες ποσότητες 

απορριμμάτων τροφίμων. Ό,τι μένει στο πιάτο, 

μερικές φορές το ανέγγιχτο πιάτο, πηγαίνει 

κατευθείαν στα δημοτικά σκουπίδια. Μια λύση θα 

ήταν μια προσεκτική συνεργασία μεταξύ του 

εστιατορίου και εκείνων που διοργανώνουν την 

εκδήλωση. Αυτό θα μείωνε σημαντικά την ποσότητα 

των απορριμμάτων τροφίμων στις κοινότητές μας. 

Έχω επίσης παρατηρήσει ότι όταν ταξιδεύουμε και δεν γνωρίζουμε 

τα έθιμα του τόπου, μπορεί να δημιουργήσουμε μεγάλες ποσότητες 

απορριμμάτων τροφίμων. Ταξίδεψα φέτος στο Skagen/Δανία με την 

κόρη μου. Φάγαμε σε ένα μικρό οικογενειακό εστιατόριο στο λιμάνι, 

όπου παραγγείλαμε fish and chips, μια πολύ καλή επιλογή δεδομένης 

της φρεσκάδας του ψαριού. Αλλά δεν ρωτήσαμε πόσο μεγάλη ήταν η 

μερίδα πατάτες και ήταν πραγματικά τεράστια! Στο τέλος του 

γεύματος πετάχτηκαν περισσότερες από μία μερίδες πατάτες. Στο 

μεταξύ, άλλοι πελάτες κάθισαν δίπλα στο τραπέζι μας ζητώντας, για 

4 άτομα, μόνο δύο μερίδες πατάτες. 

Έτσι, ήξεραν ότι οι μερίδες ήταν πολύ μεγάλες και δεν μπορούσαν να καταναλωθούν πλήρως. 

Επομένως, όταν ταξιδεύουμε και δεν γνωρίζουμε τα έθιμα του τόπου, καλό θα ήταν να ρωτάμε πόσο 

μεγάλες είναι οι μερίδες και να μειώνουμε την παραγγελία στο πόσο πραγματικά μπορούμε να 

καταναλώσουμε. 

Εάν εργάζεστε σε μέρος όπου είναι δυνατή η σπατάλη τροφίμων, σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε το καινοτόμο μοντέλο Waste 

Business Canvas, που δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες μας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jim Baird, και να εντοπίσετε τις 

λύσεις σας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Δεν θα το μετανιώσεις! 
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Τα τσόφλια αυγών είναι ένα από τα πιο χρήσιμα 

υλικά της φύσης και συχνά παραβλέπονται ως 

πόρος στον σύγχρονο κόσμο. Ως βιοδιασπώμενο 

και φυσικά ανανεώσιμο υλικό, τα τσόφλια αυγών 

μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση για 

πολλές από τις καθημερινές μας ανάγκες. Τα 

τσόφλια αυγών όχι μόνο είναι ένας άφθονος και 

εύκολα προσβάσιμος πόρος, αλλά οι ιδιότητές 

τους τα καθιστούν επίσης ιδανικά για τη 

δημιουργία νέων υλικών και αντικειμένων όπως 

μαγειρικά σκεύη, κοσμήματα, ακόμη και 

διακόσμηση σπιτιού. Η πλούσια σε ασβέστιο 

σύνθεσή τους τα καθιστά ελαφριά και ανθεκτικά. 

 

Όλοι έχουμε ακούσει για τη φράση «τόσο ανθεκτικό όσο το 
κέλυφος του αυγού», αλλά ξέρατε ότι τα τσόφλια αυγών μπορούν 
πραγματικά να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση τοξινών στο 
νερό; Είναι αλήθεια! Τα κελύφη των αυγών αποτελούνται από 
ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά 
επιβλαβείς τοξίνες όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος. Αυτό το 
καθιστά ένα εξαιρετικό φυσικό φίλτρο για το νερό. Είναι επίσης 
φιλικό προς το περιβάλλον και εύκολο στη χρήση - απλώς τρίψτε τα 
τσόφλια των αυγών και προσθέστε τα στο νερό. Το ανθρακικό 
ασβέστιο στη συνέχεια θα συνδεθεί με τις τοξίνες, καθιστώντας το 
νερό πιο ασφαλές για κατανάλωση. Το καλύτερο κομμάτι? 

Τα τσόφλια των αυγών είναι εντελώς βιοδιασπώμενα, 

επομένως δεν θα βλάψουν το περιβάλλον. Την επόμενη 

φορά που θα αναζητήσετε έναν φυσικό τρόπο για να 

φιλτράρετε το νερό, μην ξεχνάτε τα τσόφλια αυγών! 

Είναι ένας απλός, οικονομικός και φιλικός προς το 

περιβάλλον τρόπος για να κάνετε το νερό ασφαλές για 

κατανάλωση. 

 

Τα τσόφλια αυγών είναι πλούσια σε ασβέστιο, μαγνήσιο 

και άλλα μέταλλα που είναι απαραίτητα για την 

ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με έρευνες, ένα μέσο 

μεσαίου μεγέθους κέλυφος αυγού περιέχει πάνω από 

1000 mg ασβεστίου. Αυτό είναι περισσότερο από αυτό που 
βρίσκεται στα περισσότερα συμπληρώματα ασβεστίου! Η 

κατανάλωση τους μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των 

οστών σας, στη μείωση της φλεγμονής και ακόμη και 

στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών. Τα τσόφλια αυγών 

είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή άλλων μετάλλων, 

όπως το μαγνήσιο, ο φώσφορος και ο ψευδάργυρος. Αυτά 

τα μέταλλα είναι απαραίτητα για γερά οστά και δόντια 

και μπορούν να βοηθήσουν με τα πάντα, από τη σύσπαση 

των μυών μέχρι τη γνωστική λειτουργία. Τα τσόφλια 

αυγών μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν στην πέψη. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως 

φυσικό προβιοτικό και να βοηθήσουν στη μείωση της 

φλεγμονής στο έντερο. Περιττό να πούμε ότι τα 

τσόφλια των αυγών είναι εξαιρετικά λιπάσματα για τον 

κήπο σας, καθώς χρειάζονται πολύ χρόνο για να 

διασπαστούν, απελευθερώνοντας τα θρεπτικά συστατικά 

αργά με την πάροδο του χρόνου. 

Έτσι, την επόμενη φορά που θα σπάσετε ένα αυγό, μην πετάξετε τα τσόφλια 
- είναι καλύτερα να τα χρησιμοποιήσετε παρά να τα χάσετε! 

Τα άδικα πεταμένα τσόφλια αυγών μας 

 
Από τον JB Heine, Lawton School, Ισπανία 
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Γι' αυτό αποφασίσαμε να τα συμπεριλάβουμε ως μία από τις 

περιπτωσιολογικές μας μελέτες, ως παράδειγμα βέλτιστης 

πρακτικής. Μιλήσαμε με τη Διευθύνουσα Σύμβουλό τους, Astrid, η 
οποία ευγενικά -και χαρούμενα- εξήγησε τη φιλοσοφία τους 

και, πιθανότατα, το «μυστικό» της ιστορίας της επιτυχίας 
τους. 

Γεννημένος πριν από λίγο καιρό - το 2019, λίγο πριν από την 

εποχή του Covid, ο Catlove είναι ένας τοπικός πάροχος τροφίμων 
που νοιάζεται για το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, όπως 

δηλώνουν οι ίδιοι, «καθημερινά προσπαθούμε να μειώσουμε το 
αποτύπωμα άνθρακα. Επίσης νοιαζόμαστε για την ισότητα και 

βοηθώντας τους νέους να εξελίξουν την καριέρα τους μαζί μας». 

Όπως το λέει πολύ καλά η Astrid: «Προσπαθούμε να συνεργαστούμε 
με μικρούς τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις όπου είναι 

δυνατόν. Στόχος μας είναι να τονώσουμε την τοπική οικονομία 

και να την βοηθήσουμε να αναπτυχθεί». 

Έχουν επίσης μεγάλη έμφαση στην Υγεία, καθώς τα προϊόντα 

τους «παρασκευάζονται χωρίς τη χρήση επεξεργασμένων σακχάρων. 
Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε κυρίως φρέσκα και φυσικά 

τοπικά προϊόντα. " 

Πρόσφατα, πραγματοποιήσαμε μια μικρή συνέντευξη με την Astrid, 
εστιάζοντας προφανώς στη βιωσιμότητα και την κυκλική 

οικονομία, αλλά και κατευθύνοντας τη συζήτησή μας προς τον 

κοινωνικό τους ρόλο ως catering και προμηθευτή τροφίμων με 
διαφορετική προσέγγιση από τα κοινά πρότυπα. 

Πρόσφατα, πραγματοποιήσαμε μια μικρή συνέντευξη με την Astrid, εστιάζοντας 
προφανώς στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία, αλλά και κατευθύνοντας τη 
συζήτησή μας προς τον κοινωνικό τους ρόλο ως catering και προμηθευτή τροφίμων με 
διαφορετική προσέγγιση από τα κοινά πρότυπα. 

CATLOVE - Μια υγιής, βιώσιμη (και ΚΥΚΛΙΚΗ!) γαστρονομική εμπειρία 

Του Nelson Sousa Mendes, ερευνητή του έργου CE4Food, Lawton School, Ισπανία 

Η CATLOVE είναι μια νέα εταιρεία τροφοδοσίας και προμήθειας τροφίμων που βρίσκεται στην πόλη Gijón, στην 
Αστούριας (βόρεια Ισπανία). Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, είναι πολλά περισσότερα από ένα άλλο μοντέρνο καφέ στην πόλη – 

είναι μια «υγιεινή και βιώσιμη γαστρονομική εμπειρία», που επικεντρώνεται στην καλή και σωστή χρήση όλων των 
φαγητών που σερβίρουν – και παράγω! Σίγουρα, ένα καλό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας-νοοτροπίας. 

 

Η ιστορία του CatLove 

Το έργο γεννήθηκε το 2019 και παρουσιάζεται ως μια βιώσιμη εταιρεία, που «νοιάζεται για το περιβάλλον», 

κοιτάζοντας καθημερινά «πώς να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα». Ο Catlove ασχολείται επίσης με την ισότητα 
και να βοηθά τους νέους να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Αυτοπροσδιορίζονται ως «εταιρεία εγγύτητας», καθώς θέλουν να συνεργάζονται με μικρούς παραγωγούς και 
τοπικές επιχειρήσεις όποτε είναι δυνατόν. Στόχος τους είναι να τονώσουν την τοπική οικονομία και να 

τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν. 

Προσέχουν την υγεία τους, καθώς τα προϊόντα τους παρασκευάζονται χωρίς τη χρήση επεξεργασμένων 

σακχάρων, χρησιμοποιώντας κυρίως φρέσκα και φυσικά τοπικά προϊόντα. 

Χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες όποτε είναι δυνατόν, υποστηρίζοντας μικρούς παραγωγούς και τοπικές 

επιχειρήσεις. Τους αρέσει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερα Km 0 και εποχιακά προϊόντα, καθώς 
αυτό εγγυάται υψηλότερη ποιότητα και βιώσιμη προσφορά. Η συσκευασία των τροφίμων τους είναι 100% 

βιοδιασπώμενη. 

Δουλεύουν μόνο με προϊόντα δικής τους παραγωγής ή από τους καλύτερους τοπικούς τεχνίτες/παραγωγούς. αυτοπροσδιορίζονται ως «φούρνοι και 
ζαχαροπλάστες κατά βάθος»! 

CATLOVE CATERING, GIJÓN, SPAIN 
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Στην CatLove συνεργάζονται με 

χορτοφαγικά και vegan 
προϊόντα που είναι πάντα 

διαθέσιμα. 

Ασχολούνται με την 

ανακύκλωση, προσπαθώντας να 

μειώσουν τον αντίκτυπο των 

χώρων τους στον πλανήτη, 

γι' αυτό και όλες οι 

συσκευασίες τους είναι 

βιοκομποστοποιήσιμες. 

Παραδίδουν τα οργανικά τους 

απόβλητα από φρούτα και 

καφέ για να κάνουν κομπόστ 

στη Gijón. 

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η 
ανάπτυξη της ομάδας μας και το να 
είμαστε μέρος της εξέλιξής μας είναι 
αυτό που μας βγάζει από το κρεβάτι». 

Στο Catlove ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 

διαφορετικές επιλογές για τις εκδηλώσεις του, από άτυπα τραπέζια με γλυκά και αλμυρά σνακ 

μέχρι συσκευασία πικ-νικ κουτιά με φαγητό για συναντήσεις. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε 

μια υπηρεσία που μπορεί να είναι συνεπής με τις αξίες της εταιρείας σας και επίσης να 

καταναλώνεται τοπικά, εποχιακά και βιώσιμα. 

Προσαρμόζουν τη μαγειρική τους σε ειδικές δίαιτες και αλλεργίες και, όπως λένε «δεν θέλουμε να χάσει κανείς νόστιμο, υγιεινό και 
τοπικό φαγητό». 

 

CATLOVE CATERING, GÍJÓN, SPAIN 
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