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

In urmă cu douăzeci și șase de luni, a fost lansat proiectul CE4Food (www.ce4food.eu), un 
proiect Erasmus+, cu scopul de a crea un pachet de instrumente pentru a sprijini formatorii 
VET în aventura lor de a schimba mentalitățile cu privire la risipa alimentară în sectorul 
ospitalității, și nu numai. Am avut un parteneriat minunat, cu specialiști profund atașați de 
reducerea risipei alimentare care au creat, pentru grupurile noastre țintă, inovatoare, 
interesante și ușor de utilizat. acces la material de instruire. Toate acestea pot fi găsite pe 

platforma creată de prof. Cătălin Gheorghe Amza, de la Universitatea Politehnică din București și de prof. Jim 
Baird de la Universitatea Caledonian din Glasgow. 

Un prim pas în abordarea noastră a fost crearea unui curriculum pentru șase module, realizat în parteneriat 
sub îndrumarea Sofia Tsiortou / Drosostalida GR, care a fost apoi discutat și revizuit împreună cu profesori din 
toate țările participante. Mulțumirile noastre calde Liceului Tehnologic și de Servicii Bistrița, care a fost mereu 
alături de noi. A urmat crearea de module, studii de caz și, nu în ultimul rând, câteva infografice foarte vizibile 
care pot fi folosite de toți cei care doresc să învețe despre risipa alimentară și reducerea. 
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De când am implementat acest proiect, eu personal sunt mult mai atent la risipa alimentară, oriunde mă duc. Mă 

bucur să constat că restaurantele, cantinele, spitalele etc sunt din ce în ce mai conștiente de această problemă și 

încearcă să o rezolve. Porțiile sunt deja mai mici (dar satisfăcătoare), meniurile pe hârtie nu se mai folosesc, iar 

clienții sunt direcționați să le vizualizeze pe internet, rețetele sunt regândite și resursele alimentare sunt folosite 

cu înțelepciune. 

 

 M-am întrebat, de multe ori, care sunt sursele majore de risipă 

alimentară. Pe lângă bucătăriile noastre, evenimentele și în 

special nunțile, creează cele mai mari cantități de deșeuri 

alimentare. Ceea ce rămâne pe farfurie, uneori farfuria 

neatinsă, merge direct la gunoiul municipal. O soluție ar fi o 

colaborare atentă între restaurant și cei care organizează 

evenimentul. Acest lucru ar reduce substanțial cantitatea de 

risipă de alimente în comunitățile noastre. De asemenea, am 

observat că atunci când călătorim și nu cunoaștem obiceiurile 

locului, este posibil să creăm cantități mari de deșeuri 

alimentare. Am călătorit anul acesta la Skagen/Danemarca cu 

fiica mea. Am mancat la un mic restaurant de familie din port, 

de unde am comandat fish and chips, o alegere foarte buna data 

fiind prospetimea pestelui. Dar nu am întrebat cât de mare este 

porția de cartofi prăjiți și chiar a fost uriașă! La sfârșitul mesei, s-

a aruncat mai mult de o porție de cartofi prăjiți. Intre timp, 

langa masa noastra s-au asezat si alti clienti, cerand, pentru 4 

persoane, doar doua portii de cartofi prajiti  

Așadar, știau că porțiile sunt prea mari și nu pot fi consumate pe deplin. Prin urmare, atunci când călătorim și nu 

cunoaștem obiceiurile locului, ar fi bine să întrebăm cât de mari sunt porțiile și să reducem comanda la cât putem 

consuma cu adevărat. Dacă lucrați într-un loc în care risipa alimentară este posibilă, vă încurajăm să utilizați 

modelul inovator Waste Business Canvas, creat de partenerii noștri, sub îndrumarea Prof. Jim Baird, și să identificați 

soluțiile dumneavoastră pentru reducerea risipei alimentare. Nu vei regreta!  
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Cojile de ouă sunt unul dintre cele mai utile 
materiale ale naturii și sunt adesea trecute cu 
vederea ca o resursă în lumea modernă. Ca 
material biodegradabil și regenerabil natural, cojile 
de ouă pot oferi o soluție durabilă pentru multe 
dintre nevoile noastre zilnice. Nu numai că cojile de 
ouă sunt o resursă abundentă și ușor accesibilă, dar 
proprietățile lor le fac și perfecte pentru crearea de 
noi materiale și articole, cum ar fi ustensile de 
bucătărie, bijuterii și chiar decor pentru casă. 
Compoziția lor bogată în calciu le face atât ușoare, 
cât și durabile.  

 

Cu toții am auzit de expresia „la fel de robust ca o 
coajă de ou”, dar știai că cojile de ouă pot fi folosite 
pentru a absorbi toxinele din apă? E adevărat! 
Cojile de ouă sunt formate din carbonat de calciu, 
care are capacitatea de a absorbi toxinele 
dăunătoare precum plumbul și mercurul. Acest 
lucru îl face un filtru natural excelent pentru apă. 
Este, de asemenea, ecologic și ușor de utilizat - pur 
și simplu măcinați cojile de ouă și adăugați-le în 
apă. Carbonatul de calciu se va lega apoi cu 
toxinele, făcând apa mai sigură de băut. Cea mai 
bună parte?  

Cojile de ouă sunt complet biodegradabile, deci nu 

vor dăuna mediului. Data viitoare când cauți o 

modalitate naturală de a filtra apa, nu uita de cojile 

de ouă! Este o modalitate simplă, accesibilă și 

ecologică de a face apa sigură de băut. 

 
Cojile de ouă sunt bogate în calciu, magneziu și alte 

minerale care sunt esențiale pentru sănătatea 

umană. Conform cercetărilor, o coajă medie de ou 

de dimensiuni medii conține peste 1000 mg de 

calciu. Este mai mult decât ceea ce se găsește în 
majoritatea suplimentelor de calciu! Consumul lor 

poate ajuta la întărirea oaselor, la reducerea 

inflamației și chiar la prevenirea anumitor boli. 

Cojile de ouă sunt, de asemenea, o sursă excelentă 

de alte minerale, cum ar fi magneziu, fosfor și zinc. 

Aceste minerale sunt esențiale pentru oase și dinți 
puternici și pot ajuta cu orice, de la contracția 

musculară la funcția cognitivă. Cojile de ouă pot 

ajuta chiar și la digestie. Studiile au arătat că pot 

acționa ca un probiotic natural și pot ajuta la 

reducerea inflamației la nivelul intestinului. Inutil 

să spunem că cojile de ouă sunt îngrășăminte 

grozave pentru grădina ta, deoarece durează mult 

timp să se descompună, eliberând nutrienți lent în 
timp. 

Așa că data viitoare când spargeți un ou, nu 

aruncați cojile - sunt mai bine folosite decât irosite! 

C o j i l e  d e  o u a  a r u n c a t e  p e  n e d r e p t  
By JB Heine, Lawton School, Spain 
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De aceea am decis să le includem ca unul dintre studiile 
noastre de caz, ca exemplu de bune practici. Am vorbit cu 
CEO-ul lor, Astrid, care cu amabilitate – și veselă – le-a 
explicat filozofia și, cel mai probabil, „secretul” poveștii lor 
de succes. 
 
Născut nu cu mult timp în urmă – în 2019, chiar înainte de 
„vremurile Covid”, Catlove este un furnizor local de alimente 
căruia îi pasă de mediu și, prin urmare, așa cum se declară ei 
înșiși, „în fiecare zi căutăm să ne reducem amprenta de 
carbon. Ne pasă și de egalitate și de a ajuta tinerii să-și 
dezvolte cariera alături de noi”. 
Așa cum spune atât de bine Astrid: „Încercăm să lucrăm cu 
mici producători și întreprinderi locale ori de câte ori este 
posibil. Scopul nostru este să stimulăm economia locală și să 
le ajutăm să crească”. 
De asemenea, au un accent puternic pe Sănătate, deoarece 
produsele lor sunt „preparate fără utilizarea zaharurilor 
procesate. Încercăm să folosim mai ales produse locale 
proaspete și naturale. 
  
Recent, am realizat un mic interviu cu Astrid, concentrându-
ne evident pe durabilitate și economie circulară, dar 
îndreptându-ne și conversația către rolul lor social de catering 
și furnizori de alimente cu o abordare diferită de standardele 
comune. 

C A T L O V E  -  O  e x p e r i e n t a  g a s t r o n o m i c a  s a n a t o a s a  d u r a b i l a  s i  C I R C U A L R A   

By Nelson Sousa Mendes, CE4Food Project Researcher, Lawton School, Spain. 

CATLOVE este o companie tânără de catering și aprovizionare cu alimente situată în orașul Gijón, în Asturias 
(nordul Spaniei). După cum se declară ei înșiși, sunt mult mai mult decât o altă cafenea la modă din oraș – sunt o 
„experiență gastronomică sănătoasă și durabilă”, care se concentrează pe utilizarea bună și adecvată a tuturor 
alimentelor pe care le servesc – și legume şi fructe! Cu siguranță, un bun exemplu de mentalitate de economie 
circulară.  

 

Istoric CatLove 
 
Proiectul a luat naștere în 2019 și se prezintă ca o companie sustenabilă, căreia „păsa de mediu”, căutând în 
fiecare zi „cum să ne reducem amprenta de carbon”. Catlove este, de asemenea, preocupată de egalitate și 
de a ajuta tinerii să-și dezvolte cariera profesională. 
 
Ei se definesc ca o „companie de proximitate”, deoarece își propun să lucreze cu micii producători și afaceri 
locale ori de câte ori este posibil. Scopul lor este de a stimula economia locală și de a-i ajuta să crească. 
 
Sunt conștienți de sănătate, deoarece produsele lor sunt preparate fără a utiliza zaharuri procesate, folosind 
în mare parte produse locale proaspete și naturale. 
 
Ei folosesc materii prime locale ori de câte ori este posibil, sprijinind micii producători și afacerile locale. 
Le place să folosească cât mai mulți Km 0 și produse de sezon, deoarece aceasta garantează o calitate 
superioară și o ofertă sustenabilă. Ambalajele lor alimentare sunt 100% biocompostabile. 
Lucrează doar cu produse din producție proprie sau de la cei mai buni artizani/producători locali; ei se 
definesc drept „brutari si cofetari la suflet”! 

CATLOVE CATERING, GIJÓN, SPAIN
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La CatLove lucrează cu 
produse vegetariene și 
vegane care sunt 
întotdeauna disponibile.

Sunt preocupați de 
reciclare, încercând să 
reducă impactul spațiilor lor 
asupra planetei, de aceea 
toate ambalajele lor sunt 
biocompostabile.

Ei își livrează deșeurile 
organice din fructe și cafea 
pentru a face compost în 
Gijón.
„Crearea de locuri de 
muncă, creșterea echipei 
noastre și a fi parte din 
evoluția noastră este ceea ce 
ne scoate din pat”.

Catering pentru companii

La Catlove clientul are la dispoziție diferite opțiuni pentru evenimentele sale, de la mese informale cu 
gustări dulci și sărate până la picnic cutii de ambalare cu alimente pentru întâlniri. Ideea este să folosești 
un serviciu care poate fi în concordanță cu valorile companiei tale și, de asemenea, să consumi local, 
sezonier și sustenabil.
Își adaptează gătitul la diete speciale și la alergii și, după cum spun ei, „nu vrem ca nimeni să piardă 
mâncarea delicioasă, sănătoasă și locală”

CATLOVE CATERING, GÍJÓN, SPAIN 
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