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Monica Muresan, CE4Food Projekto koordinatorė, CCIABN, Rumunija 

Prieš dvidešimt šešis mėnesius buvo pradėtas įgyvendinti „Erasmus+“ programos 

projektas CE4Food (www.ce4food.eu), kuriuo buvo siekiama parengti priemonių 

paketą, įgalinantį mokytojus keisti požiūrį į maisto švaistymą ne tik svetingumo 

sektoriuje. Projekto idėja suvienijo 6 partnerius, su maisto švaistymo mažinimo 

srityje aktyviai dirbančiais specialistais, ir bendradarbiaujant buvo sukurta  

naujoviška, įdomi ir visiems prieinama mokymo medžiaga. Ją galima rasti Bukarešto Politechnikos 

universiteto profesoriaus C.G. Amza ir Glazgo Kaledonijos universiteto profesoriaus J. Baird sukurtoje 

platformoje. 

Pirmiausiai buvo parengta šešių modulių mokymo programa, bendradarbiaujant su Sofia Tsiortou 

(Drosostalida, Graikija). Ši programa buvo suderinta su visų dalyvaujančių šalių organizacijų partnerių 

mokytojais. Nuoširdžiai dėkojame Bistritos technologijų ir paslaugų vidurinei mokyklai, kuri aktyviai 

prisidėjo rengiant projekto rezultatus. Bendradarbiaujant visiems partneriams buvo parengti 

mokomieji moduliai, infografikai, atliktos atvejų analizės, kuriais gali naudotis visi, norintys sužinoti 

apie maisto švaistymą ir jo mažinimą. 
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Nuo tada, kai pradėjome įgyvendinti šį projektą, aš asmeniškai, kad ir kur bebūčiau, daug 

atidžiau žiūriu į maisto atliekas. Džiaugiuosi, kad restoranai, valgyklos, ligoninės ir kt. vis 

labiau supranta šią problemą ir stengiasi ją spręsti. Porcijos jau yra mažesnės (bet sotesnės), 

nebenaudojami popieriniai valgiaraščiai ir klientų prašoma juos peržiūrėti internete, keičiami 

receptai ir sumaniai naudojami maisto ištekliai.  

 

Daug kartų savęs klausiau, kokie yra pagrindiniai 

maisto švaistymo šaltiniai. Mūsų virtuvėse, 

renginiuose, o ypač vestuvėse, generuojami didžiausi 

maisto atliekų kiekiai. Tai, kas lieka lėkštėje (kartais 

net nepaliesta), keliauja tiesiai į šiukšles. Išeitis galėtų 

būti kruopštus restorano ir renginių organizatorių 

bendradarbiavimas. Tai iš esmės sumažintų maisto 

atliekų kiekį mūsų bendruomenėse. 

Taip pat pastebėjau, kad keliaudami ir nežinodami 

vietovės papročių, galime palikti daug maisto atliekų. 

Šiais metais keliavau į Skageną/Daniją su dukra. 

Valgėme mažame šeimyniniame restoranėlyje,  

įsikurūsiame uoste, kuriame užsisakėme žuvies ir 

traškučių. Tai labai geras pasirinkimas vertinantiems 

žuvies šviežumą. Bet mes nepaklausėme, kokia yra 

bulvyčių porcija, kuri buvo tikrai didžiulė! Baigus 

valgyti ne viena bulvyčių porcija buvo išmesta. Tuo 

tarpu prie mūsų staliuko prisėdo kiti klientai ir paprašė 

tik dviejų porcijų bulvyčių 4 žmonėms. 

Taigi jie žinojo, kad porcijos yra didelės ir jos neįmanoma suvalgyti vienam asmeniui. Todėl 

kai keliaujame ir nežinome tos vietovės papročių, būtų gerai pasiteirauti, kokio dydžio 

porcijos, ir užsakyti tik tiek, kiek tikrai galime suvalgyti. 

Jei dirbate, kur potencialiai galima švaistyti maistą, kviečiame pasinaudoti inovatyviu Canvas 

modeliu, kurį sukūrė projekto partneriai, vadovaujant prof. J.Baird, ir rasti sprendimus maisto 

švaistymo sumažinimui. Jūs nepasigailėsite! 
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Kiaušinių lukštai yra viena naudingiausių 

gamtos medžiagų, kuri šiuolaikiniame pasaulyje 

dažnai neįvertinama. Jie yra biologiškai skaidi ir 

natūraliai atsinaujinanti medžiaga, todėl jie gali 

būti tvarus sprendimas daugeliui mūsų 

kasdienių poreikių. Kiaušinių lukštai yra ne tik 

gausus ir lengvai prieinamas išteklius, bet dėl 

savo savybių jie puikiai tinka naujoms 

medžiagoms ir daiktams (pavyzdžiui, virtuvės 

reikmenims, papuošalams ir net namų dekorui). 

Dėl savo sudėties (priturtinimo kalciu) jie yra ir 

lengvi, ir patvarūs. 
 

Visi esame girdėję frazę „tvirtas kaip kiaušinio 

lukštas“, bet ar žinojote, kad kiaušinių lukštai iš 

tikrųjų gali būti naudojami toksinų absorbcijai 

vandenyje? Tai tiesa! Kiaušinių lukštai sudaryti 

iš kalcio karbonato, kuris gali sugerti 

kenksmingus toksinus, tokius kaip švinas ir 

gyvsidabris. Dėl to jis yra natūralus, 

ekologiškas ir paprastas naudoti vandens filtras  

– tiesiog sumalkite kiaušinių lukštus ir įdėkite 

juos į vandenį. Kalcio karbonatas susijungs su 

toksinais ir vanduo bus švaresnis. Geriausia 
dalis? 

 

Kiaušinių lukštai yra visiškai biologiškai 

skaidūs, todėl nekenkia aplinkai. Kai kitą kartą 

ieškosite natūralaus vandens filtravimo būdo, 

nepamirškite kiaušinių lukštų! Tai paprastas, 

nebrangus ir ekologiškas būdas išvalyti vandenį. 
 

Kiaušinių lukštuose gausu kalcio, magnio ir 

kitų žmogaus sveikatai svarbių mineralų. 

Tyrimų duomenimis, vidutinio dydžio kiaušinio 

lukšte yra daugiau kaip 1000 mg kalcio. Tai 

daugiau nei daugumoje kalcio papildų! Jų 

valgymas gali padėti sustiprinti kaulus, 

sumažinti uždegimą ir net užkirsti kelią tam 

tikroms ligoms. Kiaušinių lukštai taip pat yra 

puikus kitų mineralų, pavyzdžiui, magnio, 

fosforo ir cinko, šaltinis. Šie mineralai yra 

būtini stipriems kaulams ir dantims, gali 

sumažinti raumenų susitraukimus, pagerinti 

kognityvines funkcijas. Kiaušinių lukštai netgi 

gali padėti virškinimui. Tyrimai parodė, kad jie 

gali veikti kaip natūralus probiotikas ir padėti 

sumažinti žarnyno uždegimą. Nereikia nė 

sakyti, kad kiaušinių lukštai yra puikios trąšos 

Jūsų sodui, nes jie ilgai skyla, todėl laikui 

bėgant maistingosios medžiagos išsiskiria lėtai.   

Kai kitą kartą sudaužysite kiaušinį, neišmeskite 

lukštų - geriau juos panaudoti, nei išmesti! 

A r  t i k r a i  r e i k i a  i š m e s t i  k i a u š i n i ų  l u k š t u s ?  
JB Heine, Lawton School, Ispanija 
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Todėl nusprendėme papasakoti apie jų veiklą 
kaip gerosios praktikos pavyzdį. Kalbėjomės su 
generaline direktore Astrida, kuri maloniai ir 
linksmai papasakojo apie jų filosofiją ir, tikėtina, 
jų sėkmės istorijos „paslaptį“. 
 
CATLOVE įsikūrė 2019 m., prieš pat "Covid" 
pandemiją. Pagrindinė jų veikla - maisto 
tiekimas, rūpinantis aplinka, todėl, kaip jie patys 
teigia „Kasdien stengiamės mažinti savo anglies 
pėdsaką. Mums taip pat rūpi lygybė ir pagalba 
jauniems žmonėms, jų karjera pas mus". 
Pasak Astridos: „Kai tik įmanoma, stengiamės 
dirbti su nedideliais vietos gamintojais ir 
įmonėmis. Mūsų tikslas - skatinti vietos 
ekonomiką ir padėti jiems augti".       
CATLOVE taip pat daug dėmesio skiria sveikatai 
ir „jų produktai gaminami nenaudojant perdirbto 
cukraus. Stengiamės naudoti daugiausia šviežius 
ir natūralius vietinius produktus". 
 

C A T L O V E  -  s v e i k a ,  t v a r i  ( i r  Ž I E D I N Ė ! )  g a s t r o n o m i n ė  p a t i r t i s  

CATLOVE yra neseniai įsikūrusi maitinimo ir maisto tiekimo įmonė, Gijono mieste, 
Astūrijos regione (šiaurės Ispanija). Savininkų teigimu, CATLOVE yra kur kas daugiau nei 
dar viena madinga miesto kavinė - tai „sveikos ir tvarios gastronomijos patirtis", kuri 
daugiausia dėmesio skiria tinkamam bei teisingam viso patiekiamo ir gaminamo maisto 
panaudojimui! Neabejotinai geras žiedinės ekonomikos mąstysenos pavyzdys. 

 

CATLOVE istorija 
 
2019 m. gimęs projektas prisistato kaip tvari įmonė, kuri „rūpinasi aplinka“ ir kasdien ieško 
būdų „kaip sumažinti anglies pėdsaką“. CATLOVE taip pat rūpinasi lygybe ir prisideda prie 
jaunimo profesinės karjeros. 
Jie save apibūdina kaip „artimoje aplinkoje veikiančią įmonę“, nes, stengiasi dirbti su mažais  
gamintojais ir vietinėmis įmonėmis. Jų tikslas - skatinti vietos ekonomiką ir padėti jai augti.  
 
Jie rūpinasi sveikata, nes jų produktai gaminami nenaudojant perdirbto cukraus, daugiausia 
naudojant šviežius ir natūralius vietos produktus. 
Kai tik įmanoma, jie naudoja vietines žaliavas, remia smulkiuosius gamintojus ir vietos 
įmones. Jie stengiasi naudoti kuo daugiau 0 km  ir sezoninių produktų, nes tai užtikrina 
aukštesnę kokybę ir tvarią pasiūlą. Jų maisto pakuotės yra 100 proc. biologiškai 
kompostuojamos. 

CATLOVE , Gijon, Ispanija 
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„CatLove“ siūlo 
vegetariškus ir 
veganiškus produktus, 
kurių galima įsigyti 
visada.  

Jie rūpinasi antriniu 
perdirbimu, stengiasi 
sumažinti savo veiklos 
poveikį planetai, todėl 
visos jų pakuotės yra 
biologiškai 
kompostuojamos.  

Vaisių ir kavos 
organines atliekas jie 
pristato į Gijoną, kur iš 
jų gaminamas. 

Maitinimo paslaugos 
 

CATLOVE klientas gali rinktis iš įvairių siūlomų variantų: nuo saldžių ir pikantiškų 
užkandžių iki piknikams skirtų maisto pakuočių. Idėja - naudotis paslaugomis, kurios atitika 
Jūsų vertybes, taip pat vartoti vietoje, sezoniškai ir tvariai. 
 

Gamindami atsižvelgia į specialias dietas ir alergijas ir, kaip patys sako „nenorime, kad kas 
nors negautų skanaus, sveiko ir vietinio maisto". 
 

 

 

CATLOVE kavinė, GÍJÓN, ISPANIJA 

W W W . C E 4 F O O D . E U  

 


