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O PROJEKCIE
STREFOWA (Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe – Strategie zapobie-
gania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności w Europie Środkowej) to trzyletni projekt 
poszukujący nowych sposobów zapobiegania marnowaniu żywności. Naszym celem jest ogranicze-
nie ilości powstających odpadów żywności i zagospodarowanie ich w lepszy, bardziej użyteczny spo-
sób w całym łańcuchu dostaw.

>>> reducefoodwaste.eu
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FULL VERSION

-
The full version of the key visual 
“Squares” consists of three elements:

 � Shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim 

This key visual is to be used when 
cooperation (and not the territory) 
is in the focus of communication 
activities.

KEY VISUAL “SQUARES”

TAKING

FORWARD
COOPERATION

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.

LIGHT VERSION

-
The light version of the key visual 
“Squares” consists of elements:

 � Reduced shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim

This key visual is to be used when 
space is limited and cooperation (and 
not the territory) is in the focus of 
communication activities.

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.
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A. WPROWADZENIE

W idealnym przypadku cykl życia żywności tworzy zamknięty okrąg. Żywność jest produkowana, 
zbierana, przetwarzana, wprowadzana do obrotu, dystrybuowana, kupowana, spożywana i ostatecz-
nie zagospodarowywana jako odpad. Wszystkie odrzucone produkty żywnościowe wracają na pola 
bezpośrednio, albo jako kompost i rozpoczynają nowy cykl. Cały cykl życia nazywany jest również 
łańcuchem dostaw żywności, a każdy etap w łańcuchu jest reprezentowany przez odrębny sektor: 
produkcję rolną, przetwórstwo i wprowadzenie na rynek, handel detaliczny, gastronomię, konsu-
mentów i gospodarkę odpadami.

Rys.1: Łańcuch dostaw żywności

W całym łańcuchu dostaw żywności - na każdym etapie i w każdym sektorze - żywność może zostać 
zmarnowana, np. zostawiona na polu podczas żniw, uszkodzona podczas przetwarzania, niesprze-
dana w handlu detalicznym lub gastronomi albo nie zjedzona przez konsumentów. Odpady żyw-
nościowe nie stanowią zatem problemu jednego sektora; to raczej skumulowany efekt wzajemnie 
powiązanych warunków. Ponieważ sektory często pracują ramię w ramię i współdziałają na wiele 
sposobów, istnieje duży potencjał rozwiązania problemu marnotrawienia żywności. Należy rozważyć 
rozwiązania obejmujące kilka sektorów lub nawet cały łańcuch dostaw żywności. Żywność, która 
może nie być możliwa do wykorzystania w jednym sektorze, może być interesującym zasobem dla 
innego. Ta międzysektorowa współpraca jest kluczowym aspektem tego podręcznika.

produkcja rolnicza

zpracování potravin

handelkonsumenci

gospodarka odpadami

gastronomia

Wprowadzenie   |
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Wszystkie przedstawione informacje – specyficzne dla danego sektora lub międzysektorowe – poka-
zują możliwe sposoby wykorzystania żywności, pozwalające uniknąć jej marnowania. 

TEN PODRECZNIK SKIEROWANY JEST KAZDEGO, KTO:
●	 zdaje sobie sprawę z problemów marnowania żywności;

●	 chce radzić sobie z marnotrawstwem żywności;

●	 chce dowiedzieć się o nowych podejściach;

●	 chce zwiększyć swój wpływ.

PODRECZNIK MA NA CELU:
●	 	pokazać wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny oraz problemy powodujące marnotrawienie 

żywności w każdym sektorze;

●	 	wskazać na indywidualną odpowiedzialność i możliwe podejścia – w każdym sektorze oraz 
poprzez współpracę międzysektorową;

●	 	podsumować ponadnarodowo zatwierdzone rozwiązania.

Wprowadzenie   |
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O PROJECIE STREFOWA 
>>> interreg-central.eu/STREFOWA  >>> reducefoodwaste.eu

STREFOWA (Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe – Strategie zapobie-
gania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności w Europie Środkowej) to trzyletni projekt 
realizowany w regionie Europy Środkowej, finansowany przez Program Interreg Europa Środkowa, 
zachęcający do wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami. W ramach projektu dziewięciu partnerów 
w pięciu różnych krajach Europy Środkowej (Austria, Czechy, Polska, Węgry, Włochy) prowadzi wspól-
ne działania. Ich celem jest ograniczenie ilości powstających odpadów żywności i zagospodarowanie 
ich w lepszy, bardziej użyteczny sposób oraz zmniejszenie ich wpływu na środowisko (np. emisji ga-
zów cieplarnianych) poprzez współpracę podmiotów w całym łańcuchu dostaw.

Najważniejsze efekty projektu to: 

●	 Narządzie wspierające niemarnowanie żywności (https://tool.reducefoodwaste.eu/#/)
Dzięki narzędziu interesariusze z różnych grup, znajdą dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania pro-
blemu opadów żywności, oparte o przykłady najlepszych praktyk i doświadczenie zdobyte w projekcie.

●	 Działania pilotażowe
W ramach projektu przeprowadzono w krajach partnerskich 16 działań pilotażowych, które pozwoliły 
wypróbować i ocenić nowe metody zapobiegania powstawaniu i  zagospodarowania powstałych od-
padów żywności. Zdobyte dzięki nim wiedza i doświadczenie będą dostępne dla wszystkich. 

●	 Międzynarodowa platforma interesariuszy
Podmioty zainteresowane współpracą są identyfikowane i łączone za pośrednictwem międzynarodowej 
platformy interesariuszy - #reducefoodwaste in Central Europe umbrella organisation. (http://www.reduce-
foodwaste.eu/network.html) 

●	 	Wytyczne i programy szkoleniowe
Wytyczne i programy szkoleniowe dotyczące zapobiegania, ograniczania i przetwarzania odpadów żywno-
ści zostały opracowane i przetestowane dla poszczególnych grup interesariuszy w całym łańcuchu dostaw 
żywności. Opierają się one na aktualnych ustaleniach naukowych i przykładach najlepszych praktyk.

Rolnicy
Hurownicy de-
taliści
Organizacje 
charytatywne
Banki żyvności
Uczniowie
Nauczyciele
Konsumenci
Naukowcy
Specjaliści me-
diów społecz-
nościowych
Hotelarze
…

Grupy celowe:

Strona  
internetowa…
Media spotecz-
nosciowe (Face-
book, Twitter)
Spotkania
Warsztaty
Konferencje
Konkursy
Pokazy
…

Komunikacja 

podrecznik
wytyczne
programy

szkoleniowe

narzadzie wspie-
rajace niemarno-
wanie zyvnosci

ponadnarodowa 
siec wspolpracy

podnadnarodowe
spotkania

interesariuzsy

nagroda 
food use award

wskazanie najlepszych 
praktyk

analiza  
status quo

food waste  
hackathon

Podnoszenie swi-
adomosci w szkotach 

i gospodarstwach  
domovvych

Selektywna zbiórka 
i przetwarzanie odpadów 

żywności

Zapobieganie marnowa-
niu żywności w rolnictwie, 
przetwórstwie, handlu i ga-

stronomi

Zadania Działania
pilotażowe Wyniki

Wprowadzenie   |
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1/3 of food produced for human consumption 
(= 1.3 billion of tonnes of food) is lost or wasted 
globally, while 795 milion people suffer from hunger.

Food wasted by consumers 1

in Europe 
and North America 

Food loss and waste also amount to a major 
squandering of resources, including water, land, 
energy, labour and capital and needlessly 
produce greenhouse gas emissions, contributing 
to global warming and climate change.

34%   

21%          

21%

Food is lost or wasted throughout the food supply chain, from initial agricultural production down to final 
household consumption.4 Food loses in developing countries are more than 40% at post harvest and 
processing levels, in industrialized countries more than 40% occur at retail and consumer levels. 

Sources:
1  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
2  wrap, Reducing food waste could save the global economy $300 billion a year, 2015, http://www.wrap.org.uk/content/reducing-food-
waste-could-save-global-economy-300-billion-year
3  FAO, Foot wastage footprint, Impact on natural resources, 2013
4  FAO, 2011, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention; Rome

7% of global greenhouse gas emissions (GHGs), 
or 3.3 billion tonnes per year are due to food waste - 
carbon footprint of food: cereals (34% of total), meat (21%) 
and vegetables (21%).2,3

in Sub-Saharan Africa 
and south eastern Asia
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O wyrzucanej żywności

Odpady żywnościowe
20 % żywności produkowanej w celu spożycia 
przez ludzi (= 88 milionów ton żywności) jest 
marnowana w Europie, podczas gdy 795 milionów 
ludzi na całym świecie cierpi głód.

Marnowanie żywności wiąże się także ze znacznym 
marnotrawstwem zasobów, w tym wody, 
ziemi, energii, nakładów pracy i pieniędzy 
oraz powoduje niepotrzebną emisję gazów 
cieplarnianych, przyczyniając się do globalnego 
ocieplenia i zmian klimatu.

Żywność marnowana przez konsumentów
w Europie  
i Ameryce Północnej

95–115 kg / rok / osobę

4 % emisji gazów cieplarnianych w krajach 
UE-28 czyli 186 biliardów ton rocznie wynika 
z marnotrawienia żywności – śladu węglowego żywności
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Food loss and waste 1

w Afryce Subsaharyjskiej i Azji 
południowo-wschodniej 

6–11 kg / rok / osobę

680 mld. USD 310 mld. USD

Żywność jest tracona lub marnowana w całym łańcuchu dostaw żywności, od początkowej produkcji 
rolnej do końcowej konsumpcji w gospodarstwach domowych. Straty żywności w krajach 
rozwijających się wynoszą ponad 40 % na etapach obróbki po zbiorach i przetwórstwa. Natomiast 
w krajach uprzemysłowionych ponad 40 % strat występuje w handlu detalicznym i u konsumentów.

4%
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water: 3.8% trillion m3 of water are now withdrawn for human use each year   
(1.5 billion Olympic sized swimming pools) 

    70% is taken by the agriculture sector
	 •	 production	of	1	kg	of	beef	requires	15,415	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	potatoes	-	287	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	apple	-	822	litres	of	water	
	 •	 between	500-4,000	litres	of	water	are	required	to	produce	1kg	of	wheat	
           vs. 5,000-20,000 litres to produce 1kg of meat

     roots     fruit and veg           fish         cereals   meat              dairy

20%                   4%   7%    7.4%        12.7%
agriculture        postharvest         processing        distribution         consumption

Fruits and vegetable in Europe lost 
during production and processing: 
20% agriculture, 4% postharvest, 
7% processing; food waste (discarted 
by retail markets and consumers): 
7.4% distribution, 12.7% consumption6

1 ha 1 ha

land: 50% of the available 
suitable land is already 
appropriated. One hectare of 
land can produce rice or potatoes 
for 19-22 people or lamb or beef 
for 1-2 people per annum.

energy: 7-10 calories of input in the production = one calorie of food - depending on crop - from 3 calories 
for plant crops to 35 calories in the production of beef

3 cal 35 cal

5,000-20,000 L                287 L                 822 L             500-4,000 L

1 kg                          1 kg                             1 kg                       1 kg

Global quantitative food losses and waste per year 5

Sources:
5  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
6  FAO, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, 2011
7  Institution of Mechanical Engineers, Global Food: Waste not, want not, 2013

Recources are not infinite 7
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Globalne roczne ilości traconej i marnowanej żywności

warzywakorzeniowe owoce i warzywa ryby zboża mięso nabiał

Potravinový odpad v Evropě 

Zasoby nie są nieskończone

Produkcja podstawowa 
(obróbka po zbiorach)

Przetwarzanie Handel detaliczny i 
dystrybucja

Gastronomia Konsumenci

woda: każdego roku 3,8 biliona m3 wody (co odpowiada 1,5 miliarda basenów 
olimpijskich) jest pobieranych na potrzeby ludzi

70 % jest zużywane przez rolnictwo
• produkcja 1 kg wołowiny wymaga około 15,5 tys. litrów wody
• 1 kg ziemniaków – 287 litrów wody
• 1 kg jabłka – 822 litry wody
• od 500 do 4 000 litrów wody potrzeba do wyprodukowania 1 kg pszenicy
•  dla porównania od 5 000 20 000 litrów potrzebnych jest aby wyprodukować 1 kg mięsa

ziemia: 50 % nadającej się do 
wykorzystania ziemi jest już 
zajęte. Jeden hektar ziemi może 
wyprodukować rocznie ryż lub 
ziemniaki dla 19–22 osób albo 
jagnięcinę lub wołowinę dla 1–2 
osób.

energia: 7–10 kalorii zużytych do produkcji = jedna kaloria żywności – w zależności od uprawy –  
od 3 kalorii dla roślin do 35 kalorii w produkcji wołowiny
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O MARNOWANIU ZYWNOSCI

Co to są odpady żywności?

Żywność definiuje się jako dowolną substancję - przetworzoną, półprzetworzoną lub surową - prze-
znaczoną do spożycia przez ludzi, w tym wszelkie substancje, które zostały użyte do produkcji, przy-
gotowania lub obróbki żywności z wyłączeniem napojów.

Części niejadalne = nieunikalne odpady żywnościowe: odnoszą się do składników związanych 
z żywnością, które w danym łańcuchu dostaw żywności nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. 
Ta wyrzucane części żywności nie są jadalne w normalnych warunkach dla większości ludzi (przykła-
dowo: kości, skórki lub pestki).

Dla odróżnienia: unikalne odpad żywnościowe pochodzą z oryginalnie jadalnych części.

Odpady żywnościowe (w tym straty żywności) odnoszą się do żywności, jak również związanych 
z nią niejadalnych części usuniętych z łańcucha dostaw żywności. Nie są przeznaczone do normalne-
go spożycia przez ludzi. 

Niejadalne części (kości, skórki …) Nieuniknione

Pozostałości po przygotowaniu (skórki …) Nieuniknione

Pozostałości konsumpcyjne Unikalne

Jedzenie napoczęte, a niedojedzone Unikalne

Jedzenie w ogóle nie zjedzone Unikalne

Wprowadzenie   |
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B.  STRATEGIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI ZYWNOSCI

use your produce 
on f ield and farm to 

#reducefoodwaste
dla

PRODUCENCI WARZYW I OWOCOW

FAKTY I LICZBY   
Określenie dokładnej ilości odrzuconej żywności pochodzącej z produkcji rolniczej nie jest możliwe na 
podstawie aktualnej wiedzy. Ostatnie założenia mogą wahać się od 25% do 30% całkowitej produkcji 
żywności (FAO, 2013) lub od 10% do 50% produkcji jednego konkretnego artykułu spożywczego (Mut-
ter Erde, 2017). Znaczna część tych odpadów byłaby możliwa do spożycia przez ludzi - ta część jest 
sklasyfikowana jako dające się uniknąć odpady żywnościowe i jest przedmiotem dalszej dyskusji.

Odrzucone uprawy mają różne poziomy jakości, w tym uprawy klasy I i II, uprawy, które nie spełniają 
normy handlowej ze względu na wielkość, kształt lub kolor oraz uprawy dotknięte szkodnikami lub 
chorobami. Na poziomie gospodarstwa ilość odrzuconych upraw jest bardzo zróżnicowana i może wa-
hać się od „prawie żadnych” do prawie 100% plonów. Główną przyczyną tej zmienności jest nieprze-
widywalność nadwyżek upraw, na którą wpływają zmienne, które można jedynie częściowo kontrolo-
wać (takie jak: sezonowość pogody, epidemie szkodników i chorób, ograniczenia rynkowe itp.). 

Skutki i problemy

W oparciu o nowe badania produkcja rolna odpowiada za około 10% wszystkich odpadów żywno-
ściowych w UE-28 (Fusion, 2016). Dokładniej przyglądając się temu sektorowi na całym świecie, staje 
się jasne, że większość z nich to zboża, korzenie i bulwy oraz owoce i warzywa (FAO, 2011).

10

Figure 3: Global food losses and waste (FAO, 2011)

Up until the turn of the millennium, food waste from primary production was mainly fed to livestock, 
largely to pigs and poultry. With the enforced feed ban of animal products in 2001, this has been 
restricted and the import of soya has increased significantly. In the best-case scenario, the discarded 
vegetable products still can be used as animal feed. If that is not impossible, it should be used for 
biogas generation or compost. It is only possible to leave a surplus of vegetables on the field and 
plough them under, as this can cause over-fertilization, create too much biomass in the soil and can 
lead to rot or large amounts of spores and funguses can enter the soil.  

Discarding high quality products fit for human consumption causes not only an ethical but a social 
dilemma. Considering both ecological and economic consequences these ways to dispose of discar-
ded agricultural products is highly unsustainable and a waste of valuable resources.
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Roots and Tubers

Fruiit and Vegetables

Oilseeds and Pulses

Meat

Milk

Fish and Seafood

Rys. 2: Global food losses and waste (FAO, 2011)

WYKORZYSTUJ PRODUKTY ROLNE NA 
POLU I W GOSPODARSTWIE ABY

#REDUCEFOODWASTE

STRATY  
I ODPADY WG  

KALORYCZNOŚCI

(100% = 1,5 biliarda kcal)

STRATY I ODPADY 
WG WAGI

(100% = 1,3 miliarda ton)

Zboża

Korzenie i bulwy

Owoce i warzywa

Rośliny oleiste i strączkowe

Mięso

Mleko

Ryby i owoce morza

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |
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Aż do przełomu tysiącleci odpady żywnościowe z produkcji rolnej były głównie przeznaczane na paszę 
dla zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej i drobiu. Zostało to ograniczone w 2001 r związ-
ku z zakazem skarmiania produktów pochodzenia zwierzęcego. Odrzucone produkty roślinne w naj-
lepszym przypadku można nadal stosować jako paszę dla zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, należy je 
wykorzystać do wytwarzania biogazu lub kompostu. Pozostawienie nadwyżek roślin na polu i ich za-
oranie jest możliwe tylko w ograniczonej ilości, ponieważ mogłoby to spowodować przenawożenie, 
wytworzyć zbyt dużo biomasy w glebie i doprowadzić do gnicia lub wprowadzenia do gleby dużej 
ilości zarodników i grzybów. 

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |



13

DLACZEGO CZESC PRODUKTÓW ROLNYCH NA POLU I W GOSPODARSTWIE  
NIE JEST WYKORZYSTYWANA DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

PRODUKTY NIE SĄ W PEŁNI ZEBRANE Z POWODU NIEEFEKTYWNYCH  
ZBIORÓW LUB WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH

PRODUKTY SĄ USZKODZONE NA POLU, PODCZAS TRANSPORTU,  
PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA

RYNEK JEST NASYCONY Z POWODU NADPRODUKCJI  
LUB NOWYCH TRENDÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

PRODUKTY NIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH  
STANDARDÓW MARKETINGOWYCH I HIGIENICZNYCH LUB WYMAGAŃ KONSUMENTÓW

JAK OGRANICZYC MARNOWANIE ZYWNOSCI W PRODUKCJI ROLNEJ

KONTROLOWAĆ METODY PRODUKCJI, ZBIORÓW, PRZETWÓRSTWA I MAGAZYNOWANIA POD KĄTEM 
POTENCJALNEGO ZMNIEJSZENIA USZKODZEŃ I STRAT NA POLU I W GOSPODARSTWIE 

STWORZYĆ NOWE KANAŁY MARKETINGOWE, ABY SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY

OPRACOWAĆ NOWE PRODUKTY
wykorzystujące niesprzedawalne zbiory – w swoim gospodarstwie lub we współpracy z innymi rolnikami

ZAŁOŻYĆ PLATFORMĘ ROLNICZĄ W CELU  
WSPÓŁPRACY DYSTRYBUCYJNEJ LUB WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

DOSTOSOWAĆ SWOJĄ OFERTĘ PRODUKTÓW DO WYMAGAŃ KLIENTÓW

UMOŻLIWIĆ PRACOWNIKOM SWOJEGO GOSPODARSTWA 
KONSUMPCJE NA MIEJSCU LUB ZABIERANIE DO DOMU NADWYŻEK ZBIORÓW

PRZEKAZAĆ NADWYŻKI PRODUKCJI BANKOM ŻYWNOŚCI LUB INICJATYWOM SPOŁECZNYM

POZWOLIĆ LUDZIOM WYZBIERAĆ Z POLA POZOSTAŁOŚCI PO ZBIORACH

ZWIĘKSZAĆ ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ UCZĄC KONSUMENTÓW O WARTOŚCI JEDZENIA

CO MOGE ZROBIC Z ODPADAMI, KTORYCH NIE UDAÓO SIE UNIKNAC

PRZEZNACZYĆ NIEWYKORZYSTANE ZBIORY NA PASZĘ DLA ZWIERZĄT 
w swoim gospodarstwie lub nawiązując współpracę z innymi rolnikami

WYTWARZAĆ KOMPOST  
i używać go jako nawóz w swoim gospodarstwie lub nawiązując współpracę z innymi rolnikami

WYKORZYSTAĆ ODPADY JAKO SUBSTRAT DO PRODUKCJI BIOGAZU  
ABY W EFEKCIE OTRZYMAĆ PALIWO, ENERGIĘ I NAWOZY

POWODY

PROPONOWANE STRATEGIE

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |
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PROGRAM SZKOLENIOWY

Określenie dokładnej ilości odrzuconej żywności pochodzącej z produkcji rolniczej nie jest możliwe na 
podstawie aktualnej wiedzy. Ostatnie założenia mogą wahać się od 25% do 30% całkowitej produkcji 
żywności (FAO, 2013) lub od 10% do 50% produkcji jednego konkretnego artykułu spożywczego (Mut-
ter Erde, 2017). Znaczna część tych odpadów byłaby możliwa do spożycia przez ludzi - ta część jest 
sklasyfikowana jako dające się uniknąć odpady żywnościowe i jest przedmiotem dalszej dyskusji.

Odrzucone uprawy mają różne poziomy jakości, w tym uprawy klasy I i II, uprawy, które nie spełniają 
normy handlowej ze względu na wielkość, kształt lub kolor oraz uprawy dotknięte szkodnikami lub 
chorobami. Na poziomie gospodarstwa ilość odrzuconych upraw jest bardzo zróżnicowana i może wa-
hać się od „prawie żadnych” do prawie 100% plonów. Główną przyczyną tej zmienności jest nieprzewi-
dywalność nadwyżek upraw, na którą wpływają zmienne, które można jedynie częściowo kontrolować 
(takie jak: sezonowość pogody, epidemie szkodników i chorób, ograniczenia rynkowe itp.).

Cel

●	 	Zrozumienie problemu strat i nadmiaru żywności (pod kątem rodzaju, pochodzenia, przyczyn, 
ilości) i związanych z nim konsekwencji - rozważane w całym łańcuchu wartości

●	 	Rozeznanie sytuacji we własnym gospodarstwie: potencjalne obszary problemowe i sugerowane 
sposoby poprawy

●	 	Przedstawienie różnych podejść do zwalczania marnowania żywności

Grupa docelowa

●	 	Czynni i przyszli producenci warzyw i owoców

Sprawdzone materiały szkoleniowe

Opis i materiały programu szkoleniowego są dostępne na stronie: http://www.reducefoodwaste.eu/
training-primary-production.html

 

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |
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FAKTY I LICZBY
W związku z globalizacją rynku, zmieniającym się stylem życia i zachowaniami konsumentów, 
wzrasta zapotrzebowanie na mięso, owoce, warzywa i inne szybko psujące się produkty. Dlatego 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci łańcuch dostaw żywności stopniowo stawał się bardziej złożony. 

Pomimo niespójnych danych na ten temat, straty żywności występują we wszystkich obszarach 
łańcucha dostaw wywierając wyraźne skutki. Szacuje się, że jedna trzecia żywności produkowanej 
globalnie do spożycia przez ludzi jest tracona lub marnowana każdego roku (FAO, 2011). Sektor 
handlu detalicznego odpowiada za około 5% łącznej ilości odpadów spożywczych wytwarzanych 
w Europie. Odpowiedzialność tego sektora jest jednak większa niż wynika to z samego poziomu 
marnowania żywności, ponieważ detaliści mogą pośrednio wpływać na wzrost lub spadek ilości 
odpadów żywnościowych również w innych sektorach.

W interesie wszystkich sprzedawców detalicznych powinno być zapobieganie marnotrawstwu - co 
odnosi się nie tylko do żywności. Powinno to być priorytetem we wszystkich działach detalicznego łań-
cucha dostaw. Handel detaliczny może przyczynić się do zapobiegania marnotrawieniu żywności już 
w dziale zakupów, np. nie wymagając zbytniej doskonałości produktów pod względem wielkości lub 
kształtu – co pozwoli uniknąć marnowania żywności w sektorze rolnym. Z kolej stworzenie aktywnych 
programów przekazywania darowizn może się przyczynić do poprawy wskaźników w tym zakresie. 

Ostatnią kwestią jest właściwe gospodarowanie powstającymi odpadami żywności. Jest ono uza-
leżnione od lokalnych warunków; niemniej jednak dostępnych jest wiele metod przetwarzania od-
padowej żywności: recykling, kompostowanie, wytwarzanie biogazu itp. Odpady żywnościowe ge-
nerują znaczne koszty dla wszystkich podmiotów łańcucha dostaw. Konieczne jest poszukiwanie 
najlepszych możliwości, które jednocześnie zwiększają zyski i zmniejszają ilość odpadów. 

Straty żywności są namacalnym, bardzo widocznym problemem, który przyciąga uwagę opinii pu-
blicznej. Wpływa to na reputację detalistów wśród klientów, pracowników i inwestorów, a także na 
wizerunek marki (Rethink food waste (ReFED), 2018). Dlatego detaliści powinni poświęcać szcze-
gólną uwagę kampaniom edukacyjnym dla konsumentó.

IMPROVE YOUR DAILY 
BUSINESS AND 

#reducefoodwaste

POPRAW SWOJA CODZIENNA 
DZIALALNOSCÓ

#REDUCEFOODWASTE
dla

HANDEL DETALICZNY

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |
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Rys.3: Skład odpadów żywności w handlu detalicznym (źródło: TESCO)

W sektorze detalicznym najwyższa ilość odpadów powstaje z żywności nieopakowanej. Na te pro-
dukty - głównie warzywa, owoce i pieczywo - większy wpływ mają zanieczyszczenia fizyczne, che-
miczne, mikrobiologiczne i zmiany temperatury podczas dystrybucji, przechowywania i sprzeda-
ży. Jednak opcja sprzedaży nieopakowanych owoców i warzyw dalszym podmiotom rynku może 
prowadzić do zmniejszenia marnowania żywności w sektorze detalicznym z powodu odmienne-
go postępowania z produktami i wymagań dotyczących przechowywania (np. nienarażanie półek 
z żywnością na światło i ciepło).

1 % Słodycze, ciastka 
1 % Makarony, ryże 
1 % Mrożonki 
2 % Żywność specjalistyczna 
3% Alkohol 
5 % Dodatki kuchenne 
6 % Napoje 
2 % Dania gotowe 
14% Mięso, ryby, wędliny 
15 % Nabiał 
22 % Warzywa i owoce 
28% Pieczywo
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DLACZEGO W HANDLU DETALICZNYM ZYWNOSC JEST MARNOWANA, A NIE SPRZEDAWANA

WYMAGANIE OD DOSTAWCÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW

WYMAGANIE CIĄGŁEJ DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

PROBLEMY W LOGISTYCE, CHŁODNICTWIE I MAGAZYNOWANIU

ODRZUTY Z POWODU ZŁEGO OPAKOWANIA,  
BŁĘDNEGO ETYKIETOWANIA, ZMIANY LINII PRODUKTÓW

NIEEFEKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

NIEZNAJOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA  
I PRZEKAZANIA NIESPRZEDANEJ ŻYWNOŚCI

JAK OGRANICZYC MARNOWANIE ZYWNOSCI W HANDLU DETALICZNYM

TRANSPORT: - wybór najlepszych opcji dystrybucji i darowizny

PLANUJ WŁAŚCIWIE

UAKTUALNIJ SYSTEM INFORMATYCZNY I KONTROLUJ DATY WAŻNOŚCI

ZMIERZ TO! - popraw prognozowanie popytu

OGRANICZ MANIPULACJĘ TOWAREM

WPROWADŹ SPRZEDAŻ ONLINE aby ograniczyć manipulację towarem

ZADBAJ O ŁAŃCUCH CHŁODNICZY:  organizuj i optymalizuj przechowywanie łatwo psujących się produktów

PRZETWARZAJ OWOCE I WARZYWA W SKLEPIE (np. sałatki owocowe, warzywa w plasterkach)

STOSUJ ZASADĘ „PIERWSZE WESZŁO, PIERWSZE WYSZŁO”  (FIFO)

PRZECENIAJ PRODUKTY O NIEDŁUGO UPŁYWAJĄCEJ DACIE WAŻNOŚCI

EDUKUJ SWOICH PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

JAK OGRANICZYC MARNOWANIE ZYWNOSCI WE WSPOLPRACY Z INNYMI SEKTORAMI

PRZEKAŻ NADWYŻKI JEDZENIA (np. Bankom żywności)

WSPÓŁPRACUJ Z MAŁYMI FIRMAMI, ABY TWORZYĆ NOWE PRODUKTY
(np. dania dnia, koktajle, soki, dżemy itp.)

WSPIERAJ SWOICH PRACOWNIKÓW
zaoferuj im niesprzedaną żywność do zjedzenia na miejscu lub zabrania do domu

POWODY

PROPONOWANE STRATEGIE
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PROGRAM SZKOLENIOWY 

Szacuje się, że całkowita strata żywności w procesie produkcji wynosi od 20 do 30%, a sektor detaliczny 
odpowiada za ok. 5% całkowitej ilości zmarnowanego jedzenia (FAO, 2013). Ponieważ sektor detaliczny ma 
możliwość pośredniego wpływania na ilość start żywności również w innych sektorach, jego odpowie-
dzialność jest wyższa niż wynika to z samych liczb. Należy sobie uświadomić, że marnowanie żywności to 
nie tylko strata samego produktu, ale także ogromny wpływ na środowisko – biorąc pod uwagę emisję 
CO2, zużycie zasobów, zużycie energii itp. Wreszcie - z ekonomicznego punktu widzenia - należy rozważyć 
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty spowodowane stratami żywności.

Głównym celem tego szkolenia jest długoterminowe zmniejszenie strat żywności w hipermarketach.

Cel

●	 	Pomoc pracownikom sklepów w zrozumieniu start żywności (ich przyczyn, rodzajów, wielkości 
i  skutków), a także korzyści ze zmniejszenia tych strat

●	 	Poznanie „gorących punktów” – jaki rodzaj żywności jest marnowany w największych ilościach, 
gdzie i dlaczego powstają straty żywności, jakie są główne kroki logistyczne, w których te starty 
mogą powstać

●	 	Przedstawieni różnych rozwiązań w walce z marnowaniem żywności

●	 	Degustacja - zrozumienie problemu poprzez degustację jedzenia

●	 	Zwiększenie świadomości i ograniczenie marnowania żywności w sklepach

Grupa docelowa

●	 	Pracownicy hipermarketów: kierownicy działów, zarządzający zakupami i sprzedażą, pracownicy 
magazynów, sprzedawcy itp.

Sprawdzone materiały szkoleniowe

Opis i materiały programu szkoleniowego są dostępne na stronie: http://www.reducefoodwaste.eu/
training-retail.html.
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IMPROVE YOUR LOSS 
RATIO AND 

#reducefoodwaste

FAKTY I LICZBY 
Sektor gastronomiczny okazał się jednym z największych wytwórców odpadów spożywczych po 
gospodarstwach domowych. W austriackim badaniu zbadano ilość odpadów żywności powsta-
jących w różnych rodzajach punktów gastronomicznych, w tym w restauracjach, hotelach, sto-
łówkach i zakładach opieki zdrowotnej. Stosunek ilości odpadów, których można było uniknąć do 
spożywanej żywności (poziom wydajności) wahał się od 3% do 46% we wszystkich przedsiębior-
stwach. Ośrodki opieki zdrowotnej wykazywały znacznie wyższe wskaźniki strat (mediana 27%) 
w porównaniu z hotelami (mediana 18%), restauracjami (mediana 13%) i stołówkami pracowniczymi 
(mediana 13%). Najwyższe współczynniki strat (36%) wykazano w cateringu.

Okazało się również, że między rodzajami gastronomi istnieją różnice dotyczące miejsca powstawania 
strat żywności. Strata na etapie przygotowania była znacząco niższa w ośrodkach opieki zdrowotnej, 
co może wynikać ze zwiększonego korzystania z dań gotowych. Z drugiej strony udział pozostałości 
na talerzu był tam najwyższy (59%). W przypadku hoteli można dostrzec dość wysoki udział pozosta-
łości ze szwedzkiego stołu i strat związanych z przygotowaniem. Restauracje wykazały niski poziom 
strat spowodowanych niewydanymi posiłkami (10%). Jednak udział strat podczas przygotowywania 
w kuchni (48%) był w nich najwyższy. W stołówkach pracowniczych główną przyczyną marnowania 
żywności były pozostałości w kuchni wynikające z nadprodukcji (34%) i pozostałości na talerzu (30%). 
Ponadto wykazano różnice w rodzajach grupach produktów znajdujących się w odpadach. Np. 
w zakładach opieki zdrowotnej wśród możliwej do uniknięcia straconej żywności przeważały zupy, 
natomiast w stołówkach pracowniczych zaobserwowano dużą ilość dodatków skrobiowych.

Rys. 4: Straty żywności według miejsca pochodzenia w różnych typach gastronomi
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0 %

Hotele
∑ 1724 Kg

Restauracje
∑ 1724 Kg

Stołówki pracownicze
∑ 1306Kg

Zakłady opieki zdrowotnej
∑ 1724 Kg

●	Przechowywanie      ●	Przygotowanie      ●	Pozostałości w kuchni       
●	Bufet z szwedzkiego stołu      ●	Pozostałości na talerzu      ●	Nie można przypisać

ZMNIEJSZ SWOJ 
POZIOM STRAT

#REDUCEFOODWASTE
dla

GASTRONOMII
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●	Mięso / ryby      ●	Warzywa / owoce      ●	Sałatki      ●	Zupy   
●	Dodatki skrobiowe      ●	Desery      ●	Produkty mleczne      ●	Inne

100 %
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40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Hotele
∑ 752 Kg

Restauracje
∑ 356 Kg

Stołówki pracownicze
∑ 916Kg

Zakłady opieki zdrowotnej
∑ 1745 Kg

Rys. 5: Skład produktowy możliwych do uniknięcia strat żywności w różnych typach gastronomi

Na rys. 4 i 5 przedstawiono skład możliwych do uniknięcia odpadów spożywczych (bez nie-
unikalnej straty w przygotowaniu) w różnych rodzajach działalności. W hotelach szczególnie 
istotne (po 18%) są pozostałości owoców i warzyw oraz dodatków skrobiowych. W porównaniu 
z innymi typami usług gastronomicznych, w restauracjach i stołówkach pracowniczych wyka-
zano duże ilości strat dodatków skrobiowych (odpowiednio 25% i 23%), mięsa i ryb (16% i 12%) 
oraz sałatek (21% i 16%). W zakładach opieki zdrowotnej w możliwych do uniknięcia stratach 
żywności przeważały zupy, podczas gdy mięso i ryby miały najmniejszy udział.
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DLACZEGO W GASTRONOMI ZYWNOSC JEST MARNOWANA, A NIE SPOZYWANA

PLANOWANIE ZAKUPÓW I PRZECHOWYWANIE
• Nie zinwentaryzowane zapasy
• Zbyt rozbudowane menu
• Niepilnowanie dat ważności

KUCHNIA
• Zbyt dużo szykowanych z wyprzedzeniem posiłków 
• Wysokie wymagania dotyczące wyglądu niektórych produktów
• Brak przepływu informacji między kierownictwem a kuchnią

POZOSTAŁOŚCI ZE SZWEDZKIEGO STOŁU
• Przepisy higieniczne
• Wystawianie zbyt dużych naczyń
• Jadalna dekoracja

POZOSTAŁOŚCI NA TALERZACH
• Niewystarczająca komunikacja między kuchnią, obsługą i gośćmi
• Jadalna dekoracja
• Zbyt duże porcje (zwłaszcza dodatki)

JAK OGRANICZYC MARNOWANIE ZYWNOSCI W MOIM ZAKLADZIE GASTRONOMICZNYM

PLANOWANIE ZAKUPÓW I PRZECHOWYWANIE

• Stosować zasadę pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu
• Prowadzić rejestr zakupów
• Umieć poprawnej interpretować daty „Najlepiej spożyć przed” i „Należy spożyć do”
• Odpowiednio zamrażać i konserwować żywność
• Zoptymalizować temperaturę przechowywania

KUCHNIA
• Mniej gotować z wypredzeniem
• Tworzyć nowe dania
• Przekazywać pracownikom nadwyżki żywności
• Stosować innowacyjne technik gotowania
• Poprawić technikę obierania i krojenia
• Oferować elastyczne menu dnia
• Zmniejszyć swoje menu
• Wprowadzić wstępnie zamówiane dania
• Używaj nadwyżek jedzenia na przekąski 

SZWEDZKI STÓŁ
• Dostosować rozmiar naczyń
• Zrezygnować z jadalnej dekoracji

GOŚCIE PRZY STOLIKACH
• Umożliwić wybór wielkości porcji
• Zaoferować darmową dokładkę w razie potrzeby
• Umożliwić wybór dodatków
• Poprawić komunikację między kuchnią, obsługą i gośćmi
• Wydawać pojemniki na niedojedzone pozostałości
• Edukować gości (np. tablice informacyjne obok bufetu lub strony w menu)

JAK WYKORZYSTAC NIEMOZLIWE DO UNIKNIECIA NADWYZKI ZYWNOSCI

WSPÓŁPRACOWAĆ Z LOKALNYMI RYNKAMI I ROLNIKAMI, ABY WYKORZYSTYWAĆ PRODUKTY ODRZU-
CONE LUB NADPRODUKCJĘ

DOKONYWAĆ DAROWIZN ŻYWNOŚCI

OFEROWAĆ JEDZENIE PO OBNIŻONYCH CENACH PRZED ZAMKNIĘCIEM LOKALU 

POWODY

PROPONOWANE STRATEGIE

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |



22

PROGRAM SZKOLENIOWY 

Celem szkolenia jest zwiększenie wśród restauratorów świadomości na temat skali marnowania 
żywności i znaczenia zapobiegania mu: gdy zakład gastronomiczny zaczyna podejmować konkretne 
działania w celu zmniejszenia marnowania żywności, wyniki są znaczące - zarówno z perspektywy 
ekonomicznej, jak i środowiskowej.

Szkolenie skupi się na sposobach zapobiegania marnowaniu żywności oraz przedstawieniu hierar-
chii odpadów żywności w sektorze usług gastronomicznych. Szkolenie rozpocznie się od informacji 
na temat sytuacji w zakresie marnowania żywności w Europie z podaniem aktualnych danych ilo-
ściowych, a następnie skupi się na sektorze usług gastronomicznych, analizując przyczyny marno-
wania żywności podzielone na różne kategorie.

Po przeanalizowaniu przyczyn zostaną zaproponowane rozwiązania, poczynając od zapobiegania 
marnotrawstwu, a kończąc na propozycjach ponownego wykorzystania wszelkich nadwyżek żyw-
ności, które pozostają zdatne do podania.

Cel

●	 	Podnoszenie świadomości osób pracujących w sektorze usług gastronomicznych w kwestii mar-
nowania żywności, ze szczególnym nastawieniem na ich sektor.

●	 	Promocja zapobiegania marnowaniu żywności na wszystkich etapach jej przygotowywania.

●	 	Zachęcanie do przekazywania nadwyżek żywności potrzebującym, gdy są one niemożliwe do 
uniknięcia lub niespodziewane.

●	 	Pokazanie znaczenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów organicznych celem odzysku ma-
teriałowego lub energetycznego (kompost, biogaz itp.).

Grupa docelowa

Program szkoleniowy skierowany jest do osób pracujących w sektorze gastronomicznym: za-
równo do właścicieli restauracji / hoteli / cateringu – odpowiedzialnych za zarządzanie, organizację i 
zaangażowanie pracowników, jak i do personelu kuchennego – w praktyce zajmującego się gotowa-
niem i serwowaniem jedzenia.

Sprawdzone materiały szkoleniowe

Opis i materiały programu szkoleniowego są dostępne na stronie: http://www.reducefoodwaste.eu/
training-food-service.html
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FAKTY I LICZBY
Według projektu FUSIONS, który dostarczył pierwsze dane i szczegółowe szacunki dotyczące 
marnotrawienia żywności w krajach UE-28, ilość żywności marnowanej w całym łańcuchu do-
staw wynosi około 20% całkowitej żywności produkowanej w Europie. Gospodarstwa domo-
we wytwarzają ponad połowę występujących odpadów spożywczych. W sumie daje to około 
46,5 miliona ton rocznie, co odpowiada 173 kg na osobę (Stenmark i in., 2016).

Odpady żywności w gospodarstwach domowych są szczególnie trudne do zmierzenia, ponie-
waż istnieją różne sposoby ich usuwania, które należy wziąć pod uwagę. Są one wyrzucane do 
odpadów zmieszanych lub biodegradowalnych, ale także kompostowane w domu, skarmiane 
zwierzętom lub spłukiwane do kanalizacji. Szacuje się, że około 75% domowych odpadów żyw-
nościowych w państwach UE-28 trafia do strumieni odpadów komunalnych, podczas gdy 25% 
zostanie usunięte innymi drogami (Stenmark i in., 2016).

Brak jest wiarygodnych danych liczbowych dla wszystkich krajów europejskich. Na przykład Analiza 
przeprowadzona w Austrii pokazuje, że do 25% odpadów zmieszanych to odpady organiczne. W Au-
strii najczęściej marnowanymi grupami produktów są chleb i ciasto, owoce i warzywa oraz produkty 
mleczne. Dalsze istniejące badania potwierdzają, że skład odpadów spożywczych w innych krajach 
europejskich jest podobny (Jörissen i in., 2015). 

 Rys. 6: Skład możliwych do uniknięcia odpadów żywnościowych w Austrii (Schneider i in., 2012)

27 % Fruits & Vegetables
28 % Bread & Pastry

12 %  Diary products,\Eggs, Cheese
11 %  Meat, Fish Meat products
11 % Others
8 % Food leftovers
2 % Pasta & Rice
1 % Drinks28  %

1  %
2  %

8  %

11  %

11  %

12  %
27  %

DOCEN SWOJE JEDZENIE

#REDUCEFOODWASTE
dla

KONSUMENCI

Napoje (1 %)
Makaron i ryż (2 %)
Pozostałości jedzenia (8 %)
Inne (11 %)
Mięso, produkty mięsne, ryby (11 %)
Produkty mleczne, jaja, ser (12 %)
Owoce I warzywa (27 %)
Chleb i wypieki (28 %)
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DLACZEGO W DOMACH JEDZENIE JEST MARNOWANE, A NIE ZJADANE

NIE KONTROLOWANIE ZAPASÓW W DOMU

ZACHOWANIA ZAKUPOWE (KUPOWANIE ZA DUŻO, NIE TRZYMANIE SIĘ LISTY ZAKUPÓW)

ZBYT DUŻO JEDZENIA PRZYGOTOWANEGO, UGOTOWANEGO LUB PODAWANEGO

BRAK POMYSŁÓW NA GOTOWANIE (ZWŁASZCZA W PRZYPADKU POZOSTAŁOŚCI)

NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE I TRAKTOWNIE JEDZENIA, NP. W LODÓWCE

NIEPRAWIDŁOWA INTERPRETACJA DAT „NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED” I „NALEŻY SPOŻYĆ DO”

BRAK WIEDZY NA TEMAT METOD KONSERWACJI

BRAK ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY NA TEMAT ŚRODOWISKOWYCH  
I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

JAK OGRANICZYC MARNOWANIE ZYWNOSCI W SWOIM DOMU

KONTROLUJ ZAPASY JEDZENIA KTÓRE MASZ W DOMU

KUPUJ ROZSĄDNIE!
•  Zaplanuj posiłki
•  Kupuj mniej a częściej
•  Używaj listy zakupów
•  Nie kupuj głodny
•  Uważaj na oferty specjalne

GOTUJ SPRYTNIE!
•  Gotuj odpowiednią ilość
•  Twórz kreatywne dania z pozostałości
•  Zjedz pozostałości

PRZEDŁUŻ OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA
•  Przechowuj żywność prawidłowo
•  Zakonserwuj lub zamroź, jeśli to konieczne

NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ DATOM WAŻNOŚCI - ZAUFAJ SWOIM ZMYSŁOM!

PODZIEL SIĘ SWOJĄ NADWYŻKĄ ŻYWNOŚCI,  
np. przyłączając się / tworząc inicjatywy foodsharingowe

JAK MOZESZ POMOC INNYM W UNIKNIECIU MARNOWANIA ZYWNOSCI

KUPUJ PRODUKTY PRZECENIONE

KUPUJ PRODUKTY Z KRÓTKA DATĄ WAŻNOŚCI

PODEJMIJ INICJATYWĘ W LOKALU GASTRONOMICZNYM
•  Poproś o zapakowanie pozostałego jedzenia na wynos, przynieś własne pudełko wielokrotnego użytku
•  Poproś o mniejszą porcję posiłku
•  Podziel się swoimi pomysłami na poprawę z osobami odpowiedzialnymi

ZAINICJUJ DZIAŁANIA W SWOJEJ OKOLICY I ŚWIEĆ PRZYKŁADEM DLA INNYCH

ZNAJDŹ LOKALNYCH ROLNIKÓW I WYZBIERAJ POZOSTAŁOŚCI Z ICH PÓL

POWODY

PROPONOWANE STRATEGIE
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PROGRAM SZKOLENIOWY

Ponad połowa odpadów żywnościowych w krajach UE-28 generowana jest przez gospodarstwa do-
mowe. W sumie jest to około 46,5 miliona ton rocznie, co odpowiada 173 kg na osobę (Stenmark i 
in., 2016). Nauczenie, ale jeszcze bardziej dotarcie do konsumentów jest prawdopodobnie jednym z 
najtrudniejszych wyzwań związanych z zapobieganiem marnowaniu żywności.

W dzisiejszych czasach dawna wiedza o postępowaniu z żywnością, metodach gotowania i konser-
wacji jest tracona i nie jest już przekazywana następnym pokoleniom. Nauczyciele stają się ważnymi 
wzorami do naśladowania, a szkoły częściej podejmują się zadania nie tylko nauczania określonych 
przedmiotów, ale także wiedzy powszechnej i wartości, które będą miały długotrwałe skutki dla po-
staw, zachowań i decyzji.

Ponadto w dzisiejszych czasach dzieci są istotne dla rozprzestrzeniania wiedzy i mogą wpływać na 
zachowania rodziców.

W ramach projektu STREFOWA opracowano program szkoleniowy, który pomoże nauczycielom za-
wrzeć temat marnowania żywności w ich lekcjach. Celem szkolenia jest zapewnienie nauczycielom 
i konsultantom ds. odpadów niezbędnej podstawowej wiedzy na temat marnowania żywności. Po-
nadto przedstawione zostały pomysły na realizację tego tematu na zajęciach wraz z przeglądem 
dostępnych materiałów dydaktycznych oraz koncepcją warsztatów pt.: „miejsce zbrodni – kosz na 
odpady organiczne”, które zostały opracowane w ramach projektu.

Cel

	● Zrozumienie problemu strat i nadmiaru żywności (pod kątem rodzaju, pochodzenia, przyczyn, 
ilości) i związanych z nim konsekwencji - rozważane w całym łańcuchu wartości

	● Zbadanie przyczyn i możliwych rozwiązań dla różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod postępowania z resztkami żywności i metod konserwacji, które będą przydatne w życiu 
codziennym

	● Zaproponowanie nauczycielom lub konsultantom ds. odpadów w różnych podejść i pomysłów na 
radzenie sobie z marnowaniem żywności w szkole 

Grupa docelowa

	● Nauczyciele i konsultanci ds. odpadów, uczący dzieci i młodzież w wieku 8÷16 lat

Sprawdzone materiały szkoleniowe

Opis i materiały programu szkoleniowego są dostępne na stronie: http://www.reducefoodwaste.eu/
training-consumers.html
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POCHODZENIE
Jak wspomniano w poprzednich częściach, odpady żywności powstają w całym łańcuchu jej do-
staw – wszędzie tam, gdzie żywność jest produkowana, przetwarzana, sprzedawana lub wykorzy-
stywana.

W produkcji rolnej za niewykorzystanie wyprodukowanej żywności odpowiedzialnych jest wiele 
czynników. Ostatnie założenia szacują te straty na od 25 do 30% całkowitej produkcji żywności 
(FAO, 2013). Głównym powodem jest to, że owoce i warzywa nie są zgodne z normami rynkowy-
mi, a zatem nie są w ogóle zbierane, są wysortowywane w gospodarstwie lub są zwracane przez 
partnerów handlowych. Straty występują także z powodu uszkodzeń przy obróbce magazynowani 
i transporcie. Żywność z produkcji rolniczej jest także marnowana, gdy z powodu nasycenia rynku 
występują je nadwyżki.

Sektor detaliczny jest odpowiedzialny za ok. 5% całkowitej ilości odpadów żywnościowych w UE 
(FAO, 2011). Największy udział w odpadach żywnościowych stanowiły produkty piekarnicze (25%); 
owoce i warzywa (20%); produkty mleczne (13%); mięso, ryby i wędliny /12%/ (TESCO, Węgry).

Według FAO (2011) sektor restauracyjny i cateringowy odpowiada za 12% całkowitej ilości odpadów 
spożywczych. Odpady w sektorze usług gastronomicznych wynikają głównie z: przygotowywania 
zbyt dużych ilości posiłków i zbyt dużych porcji, zakupywania żywności w nadmiarze i nie spożycia 
jej przed upływem daty ważności, trudności z prawidłową interpretacją wskazań na etykietach 
oraz niewłaściwego przechowywania. WRAP (Waste and Resources Action Programme) szacuje, 
że każdy posiłek w gastronomi (uwzględniając fazy przygotowania i konsumpcji) generuje średnio 
około 220 gramów odpadów organicznych (WRAP, 2013).

Statystycznie bioodpady stanowią największą część odpadów komunalnych pod względem wy-
twarzanej ilości. Jednak w większości krajów poziom zbierania jest stosunkowo niski -niższy niż 
dla surowców wtórnych. W wielu krajach odpady żywnościowe są zbierane łącznie z odpadami 
zmieszanymi. Jednak w innych krajach gminy i ich mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego 
zbierania bioodpadów.

GOSPODARKA ODPADAMI
Zadaniem sektora gospodarki odpadami jest zapobieganie marnowaniu żywności, a jeśli nie moż-
na go uniknąć – zagospodarowanie jej odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami. 
W celu określenia środków zapobiegania powstawaniu odpadów spożywczych sektor gospodarki 
odpadami może pomagać i współpracować ze wszystkimi innymi sektorami. Środki zapobiegania 
powstawaniu odpadów dla poszczególnych sektorów zostały przedstawione we wcześniejszych 
rozdziałach. W przypadku gdy nie można uniknąć strat żywności, odpowiedni system zbiórki sprzy-
ja optymalnej wydajności przetwarzania. Dlatego w następnych sekcjach przedstawiono aktualne 
systemy zbiórki i przetwarzania odpadów.

EFEKTYWNE POSTÓPOWANIE 
Z ODPADAMI ZYWNOSCI

#REDUCEFOODWASTE
dla

GOSPODARKA ODPADAMI
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SYSTEMY ZBIORKI ODPADOW
W zależności od sektora lub miejsca wytwarzania odpadów różne systemy ich zbiórki są możliwe 
i uznane za odpowiednie. W produkcji rolnej są używane różne niezestandaryzowane pojemniki; na-
tomiast w gospodarstwach domowych, handlu, gastronomi i przetwórstwie możliwe jest stosowa-
nie standardowych pojemników lub zbiorników (patrz lista poniżej). 

Powszechnie stosowane jest wstępne zbieranie odpadów do worków lub kubłów a następnie gro-
madzenie ich w pojemnikach zbiorczych od 80 do 1100 litrów. Nowością w sektorach handlu i gastro-
nomi jest system odbioru mokrego ze zbiornikiem. W systemie takim odpady żywnościowe są wrzu-
cane do stacji wejściowej, gdzie są rozdrabniane na mokro i kierowane do zbiornika magazynowego. 
W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu pojemnikowego, system ze zbiornikiem gwarantuje 
wysokie standardy higieniczne oraz zmniejsza interwały obsługi i odbioru.

Właściwe oddzielenie i zebranie odpadów żywnościowych (nie zanieczyszczonych opakowaniami 
lub odpadami resztkowymi) jest niezwykle ważne dla dalszego procesu przetwarzania i jego pro-
duktów. Duże ilości zanieczyszczeń mogą powodować problemy podczas przetwarzania (np. erozja 
urządzeń takich jak pompy,…) lub wpływać na jakość uzyskiwanych produktów (poferment z bioga-
zu, kompost,…). Dlatego należy podjąć znaczące starania w celu podniesienia świadomości w tym 
temacie w gospodarstwach domowych, gastronomii i handlu.

W przypadku tego typu odpadów preferowany jest system odbioru z miejsca powstawania (zwłasz-
cza z gospodarstw domowych), w przeciwieństwie do systemu w których mieszkańcy sami, wła-
snym transportem muszą dostarczyć zebrane odpady do miejsca zbiórki (np. PSZOK-u).

BIODEGRADABLE BAG BIN CONTAINER AND BIN TANK 

consumer consumer at your farm or 
in cooperation with

Processing, Retail,  
food service

Closing loops!
Create valuable products and regional value!

Save resources and energy!
Avoid environmental problems!

Raise awareness!

BENEFITS

A PROPER COLLECTION FOSTERS OPTIMUM TREATMENT PERFORMANCE! 

 Collection systems
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Waste Management 

A PROPER COLLECTION FOSTERS OPTIMUM TREATMENT PERFORMANCE! 

COMPOST PLANT BIOGAS PLANT WASTEWATER  
TREATMENT PLANT 

Products: compost  
(→fertilizer)

Products: biogas  
(→heat, electricity, fuel),  
biogas slurry (→fertilizer) 

Products: biogas  
(→heat, electricity, fuel),  

sewage sludge (→P-fertilizer)

USE THE STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY TO GAIN BEST OUTPUT! 

treatment

consumer at your farm
in cooperation with

Processing, Retail, 
Food service

Rys. 7: Możliwe systemy zbiórki

WORKI  
BIODEGRADOWALNE

gospodarstwa domowe gospodarstwa domowe
gospodarstwa domowe, 
przetwórstwo, handel, 

gastronomia

przetwórstwo, handel, 
gastronomia

KUBEŁKI POJEMNIKI I KUBŁY ZBIORNIKI 
(ODBIÓR MOKRY)
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PRZETWARZANIE
Jak wspomniano wyżej, odpady żywnościowe (odpady biodegradowalne) są ważnym surowcem do 
produkcji kompostu lub energii. Do przetwarzania odpadów organicznych powszechnie stosowane są 
dwa procesy: degradacja tlenowa (aerobowa), w wyniku której powstaje kompost i fermentacja bez-
tlenowa (anaerobowa) – której produktem jest biogaz.

Kompost może być stosowany jako nawóz lub polepszacz do gleby w rolnictwie, szkółkach ogrodni-
czych, ogrodnictwie domowym i innych obszarach zastosowania (np. rekultywacja gruntów i pokry-
wanie składowisk). W celu spełnienia wymagań jakościowych ważny jest odpowiedni proces kompo-
stowania oraz odpowiedni surowiec. Stabilny proces kompostowania w warunkach domowych jest 
czasami trudny do osiągnięcia w europejskim klimacie, zwłaszcza w sezonie zimowym. Dlatego też 
kompostowanie w domu budzi kontrowersje. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami lub gminy w 
większości przypadków zainstalowały profesjonalne kompostownie do przetwarzania zebranych od-
padów spożywczych.

W przeciwieństwie do degradacji tlenowej proces fermentacji beztlenowej służy do produkcji biogazu 
z odpadów spożywczych. Biogaz może być następnie wykorzystany do produkcji ciepła i energii elek-
trycznej. Może być także przetwarzany na biometan, który może być wprowadzony do sieci gazowej i 
następnie użyty jako paliwo. 

Proces fermentacji beztlenowej prowadzi  się w przeznaczonych do tego biogazowniach, a także w fer-
mentorach oczyszczalni ścieków. W zależności od miejsca, z fermentacji beztlenowej można uzyskać 
dodatkowe ważne produkty uboczne. W przypadku biogazowni poferment z odpadów biodegrado-
walnych (w tym spożywczych) może być wykorzystywany jako nawóz na polach uprawnych. Stoso-
wanie na gruntach rolnych osadów z oczyszczalni ścieków (także współfermentowanych z odpadami 
spożywczymi) jest w niektórych rejonach zabronione przez prawo. W tym zakresie Komisja Europejska 
przygotowuje nową dyrektywę, zgodnie z którą odzysk fosforu musi odbywać się z osadów ścieko-
wych przez spalanie. Także w tym przypadku odpady spożywcze mogą przyczynić się do wytwarzania 
nawozów fosforowych. 

BIODEGRADABLE BAG BIN CONTAINER AND BIN TANK 

consumer consumer at your farm or 
in cooperation with
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food service
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treatment

Products: biogas
(→heat, electricity, fuel),

sewage sludge (→P-fertilizer)

Products: biogas
(→heat, electricity, fuel),
biogas slurry (→fertilizer)

Products: compost
(→fertilizer)

Rys. 8: Możliwe sposoby przetwarzania odpadów i powstające produkty

KOMPOSTOWNIA BIOGAZOWANIE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Produkty: kompost (=> nawóz)
Produkty: biogaz  

(=> ciepło, elektryczność, paliwo),  
poferment (=> nawóz) 

Produkty: biogaz  
(=> ciepło, elektryczność, paliwo),  

osad ściekowy (=> nawóz)

Strategie zapobiegania powstawaniu i gospodarowania odpadami żywności   |



29

C.  SIEC

#REDUCEFOODWASTE – SIEC KOMPETENCYJNA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA  
POWSTAWANIU ODPADOW ZYWNOSCI I ICH ZAGOSPODAROWANIA.
Straty żywności w całym łańcuchu dostaw szacuje się na 88 milionów ton w skali Uni Europejskiej 
(Komisja Europejska). Ilość ta b ędzie wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki. Wymiana 
między krajami i opracowanie wspólnych strategii są niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania prak-
tycznych struktur. 

Cele 

#reducefoodwaste, jako sieć kompetencyjna skupiająca się na zapobieganiu powstawaniu odpa-
dów żywności i ich zagospodarowaniu, z jednej strony oferuje aktywną platformę do nawiązywania 
kontaktów i współpracy wszystkich zainteresowanych stron i osób; z drugiej zaś gromadzi wiedzę 
fachową i doświadczenie sektora prywatnego, publicznego i instytucji naukowych. Organizacja pa-
rasolowa jest nie tylko międzynarodową platformą dla wielu interesariuszy, ale także think tankiem, 
inkubatorem projektów i centrum innowacyjnych inicjatyw.

Działania

#reducefoodwaste oferuje platformę do dyskusji na temat aktualnych osiągnięć w zapobieganiu 
marnowaniu żywności i zagospodarowania jej odpadów. Platforma analizuje możliwości w tym za-
kresie na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, aby przedstawić je jako punkt wyj-
ścia dla wspólnych projektów i strategii dla swoich członków. Decydenci w całym regionie otrzymują 
cenny wkład w ich pracę.

Udział ekspertów z całego łańcucha dostaw ma szczególne znaczenie w kontekście prac określo-
nych grup roboczych. Pod kierunkiem lidera grupy, który jest szczególnie doświadczony w danej 
dziedzinie, poszczególne grupy robocze opracowują rozwiązania dostosowane do potrzeb i zapew-
niają prezentację i promocję przykładów najlepszych praktyk. W ten sposób sieć kompetencji #redu-
cefoodwaste skutecznie przyczynia się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności.

Więcej informacji na temat bieżących działań poszczególnych grup roboczych można znaleźć tutaj:

●	 Grupa robocza – produkcja

●	 Working Group – przetwórstwo

●	 Grupa robocza – handel detaliczny i hurtowy

●	 Grupa robocza – konsumenci

●	 Grupa robocza – gospodarka odpadami

●	 Grupa robocza – logistyka

Usługi i korzyści

Coroczna konferencja „#reducefoodwaste Conference on Food Waste Prevention and Management” 
daje możliwość i zachęca do bezpośredniej dyskusji na temat najnowszych trendów i osiągnięć, mię-
dzy uczelniami, instytutami badawczymi, podmiotami z całego łańcucha dostaw, interesariuszami i 
decydentami. 

Bieżącą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zapewniają regularne spotkania i warsz-
taty, które odbywają się w ramach poszczególnych grup roboczych lub pomiędzy nimi.

Dzięki cyklicznie organizowanym konkursom skutecznie angażowane jest społeczeństwo. 
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Udział

#reducefoodwaste jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób, które chcą przy-
czynić się do zapobiegania powstawaniu odpadów żywności i ich zagospodarowania. 

http://www.reducefoodwaste.eu/beitrittserklaerung.html  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

http://www.reducefoodwaste.eu/statuten.html  STATUT

Sieć  |
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D. KORZYSCI
FAO szacuje, że globalnie jedna trzecia żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest tracona lub 
marnowana w całym łańcuchu dostaw (FAO, 2011). Niedawne badania w Unii Europejskiej prowadzą do 
wniosku, że w całym łańcuchu dostaw powstaje 88 milionów ton odpadów spożywczych, co odpowia-
da 173 ± 27 kg na mieszkańca rocznie (Stenmarck i in., 2016). Według tego badania ilość żywności mar-
nowanej w całym łańcuchu dostaw wynosi około 20% całkowitej produkcji żywności w Europie. Taka 
ilość odpadów żywnościowych wiąże się z kosztami wysokości 143 miliardów euro (FUSIONS, 2016).

Produkcja żywności w rolnictwie i kolejne etapy jej przetwarzania wymagają wykorzystania wielu za-
sobów, takich jak: ziemia, woda i surowce (w tym paliwa i energia). Wydobycie i przetworzenie każde-
go z tych zasobów ma wpływ na środowisko, który musi zostać uwzględniony dla każdego produktu 
spożywczego, co łącznie prowadzi do znaczącego wpływu w całym łańcuchu dostaw. Szacuje się, że 
20-30% emisji gazów cieplarnianych związanych z konsumpcją można przypisać marnowaniu żywno-
ści (Tukker i in., 2006).

Scherhaufer i in. (2017) oszacowali wpływ traconej żywności na środowisko w całym łańcuchu dostaw, 
w tym w gospodarce odpadami. Stwierdzili, że starty żywności powodują powstanie 186 milionów ton 
równoważnika CO2 w skali Unii Europejskiej. Stanowi to 4% europejskiego wpływu na globalne ocieple-
nie i jest równe krajowej emisji gazów cieplarnianych dla Holandii. 1,7 miliona ton równoważnika SO2 
wynikające ze strat żywności przyczynia się do europejskiego potencjału zakwaszania, a 0,7 miliona ton 
równoważnika PO4 przyczynia się do potencjału eutrofizacji spowodowanego przez Unię Europejską.

Im później w łańcuchu dostaw produkt jest tracony, tym większy jest jego wpływ na środowisko, po-
nieważ wszystkie emisje pochodzące z przebytych etapów łańcucha (np. produkcja, przetwarzanie, 
transport itp.) są uwzględnione w ogólnym wpływie traconego materiału. Wpływ produkcji i kon-
sumpcji żywności na środowisko jest jeszcze większy, gdy żywność jest marnowana, zamiast być spo-
żywana. Można to również przedstawić następująco: ograniczając marnotrawstwo żywności, można 
ograniczyć jej produkcję, co z kolei pozwala ograniczyć wpływ na środowisko.

Korzyści  |
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KORZYSCI DLA SRODOWISKA WYNIKAJACE Z ZAPOBIEGANIA  
POWSTAWANIU ODPADOW ZYWNOSCIOWYCH I ICH ZAGOSPODAROWANIA.
Aby obliczyć korzyści dla środowiska wynikające z ograniczenia strat żywności, należy wziąć pod 
uwagę, że produkcja nowej żywności (z uwzględnieniem wszystkich oddziaływań na środowisko) 
jest zastępowana przez (ponowne-) użycie produktów mniej atrakcyjnych, „brzydkich”, resztek itp. 
Zastąpiony zostaje także istniejący system gospodarki odpadami (co może dać różny efekt: zastąpie-
nie składowania odpadów może przynieś znaczący efekt pozytywny, ale zastąpienie kompostowania 
lub biogazowni może nawet dać efekt negatywny).

Korzyści dla środowiska wynikające z zapobiegania marnowaniu żywności można pokazać na przy-
kładach w całym łańcuchu dostaw:

●	  Rolnictwo / wyzbieranie pozostałości: 0,13 kg równoważnika CO2 można zaoszczędzić na każdy 
kilogram ziemniaków, które zostaną wyzbierane i spożyte – zamiast pozostać na polu z powo-
du nieodpowiedniego (zbyt dużego lub zbyt małego) rozmiaru dla sprzedaży w supermarketach. 
Gdyby wszystkie ziemniaki pozostające na polach w Austrii zostały wyzbierane, można by zaosz-
czędzić 3,3 miliona ton równoważnika CO2.

Korzyści  |
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●	  Handel detaliczny / darowizny: Wyliczono, że przekazując 1 kg żywności w ramach projektu 
STREFOWA Federacji Polskich Banków Żywności udało się zaoszczędzić 5,86 kg równoważnika 
CO2. Lehtonen (2019) wykazał w swojej pracy magisterskiej, że dzięki aktywności pięciu europej-
skich banków żywności, można zaoszczędzić średnio 27 kg równoważnika CO2 na każdy kilogram 
wyemitowany podczas ich działań.

●	  Sektor gastronomiczny: Obersteiner i in. (2019) obliczyli, że można zaoszczędzić od 1 do 3,5 kg 
równoważnika CO2 na każdy kg unikniętych odpadów żywnościowych w zależności od konkret-
nego środka i istniejącego systemu gospodarki odpadami. Saxe i in. (2013) określili dla przeciętnej 
duńskiej diety wpływ na poziomie 2,1 kg równoważnika CO2 na kg żywności. Stucki i in. przeana-
lizowali problem bardziej szczegółowo: według nich, unikając marnowania posiłku mięsnego lub 
rybnego można zaoszczędzić 3,6 kg równoważnika CO2 na porcję, 1,7 kg można natomiast zaosz-
czędzić nie wyrzucając posiłku wegetariańskiego.

●	  Gospodarka odpadami żywności: jeśli nie można uniknąć zmarnowania żywności, ważne jest 
właściwe zagospodarowanie jej odpadów (kompostowanie lub produkcja biogazu). Na każdym 
kilogramie odpadów podanych kompostowaniu zamiast składowaniu, można zaoszczędzić 1,1 kg 
równoważnika CO2

Oprócz korzyści dla środowiska wynikających z uniknięcia emisji gazów cieplarnianych można rozwa-
żyć także korzyści związane z innymi wpływami na środowisko, takimi jak zakwaszenie lub eutrofi-
zacja. W raporcie FAO z 2013 r. Oszacowano, że 1,4 miliarda hektarów ziemi (co stanowi 28% całkowi-
tej powierzchni użytków rolnych na świecie) oraz 250 km3 wody, jest wykorzystywanych do produkcji 
żywności, która jest następnie marnowana. Zrównoważone podejście do produkcji żywności może 
zmniejszyć te skutki.

Podsumowując można stwierdzić, że zmniejszenie marnowania żywności może zmniejszyć wielkość 
jej produkcji i związane z nią oddziaływanie na środowisko. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3 
– zakładający 50% redukcję marnowania żywności na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz 
zmniejszenie strat żywności wzdłuż łańcuchów produkcji i dostaw do 2030 r. – może zatem stanowić 
znaczący krok w kierunku zmniejszenia wpływu na środowisko. 

KORZYSCI FINANSOWE
Zmniejszenie strat żywności ma nie tylko pozytywny wpływ na środowisko, ale oczywiście przynosi 
także korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Coraz więcej startupów wskazuje zapobieganie po-
wstawaniu lub wykorzystanie odpadów żywnościowych jako część swoich modeli biznesowych. 
Uniknięcie marnowania żywności prowadzi również do oszczędności dla rolników, firm i gospo-
darstw domowych. W końcu, według ONZ, marnowanie żywności generuje oszałamiające koszty 
wynoszące 940 miliardów dolarów rocznie. Szacuje się, że tylko w Wielkiej Brytanii sektor produkcyj-
ny i detaliczny marnuje rocznie 1,9 miliona ton żywności o wartości 1,9 miliarda funtów.

Lehtonen (2018) wyliczył, że dla pięciu europejskich banków żywności każde zainwestowane 1 € 
przynosi średnio 10 € zwrot inwestycji.

ZWIEKSZENIE BEZPIECZENSTWA ZYWNOSCIOWEGO
Dodatkowo, oprócz opisanych wcześniej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, dzięki zmniejsze-
niu marnowania żywności potencjalnie moglibyśmy nakarmić wszystkich ludzi na świecie cierpiących 
z powodu niedożywienia. Dzięki ograniczeniu corocznie występujących strat żywności (w większości 
możliwych do uniknięcia), możemy spodziewać się poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.

Obecnie około 43 milionów ludzi w Unii Europejskiej nie stać na dobry posiłek co drugi dzień. Ofe-
rując im wysokiej jakości owoce i warzywa, zamiast je marnować, możemy zapewnić wartościowe 
pożywienie dla redystrybucji wśród potrzebujących, pomagając wyeliminować głód i niedożywienie.

Podsumowując można stwierdzić, że marnowanie żywności jest problemem globalnym, a jego roz-
wiązanie przyniesie wiele korzyści dla środowiska, przedsiębiorców oraz społeczeństwa.
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F. ZALACZNIKI

Narzędzie #reducefoodwaste

Użyj narzędzia #reducefoodwaste, aby dowiedzieć się, co się dzieje i pomóc zmniejszyć marnowani 
żywności w całym łańcuchu dostaw w Twojej okolicy! To narzędzie doprowadzi Cię do wielu ważnych 
interesariuszy w Europie, a ponadto znajdziesz wskazówki i porady, materiały edukacyjne oraz infor-
macje o startupach, inicjatywach i innych pomysłach.

https://tool.reducefoodwaste.eu/

Wytyczne i zestawienia

Produkcja rolnicza: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-primary-production.html

Handel: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-retail.html

Gastronomia: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-food-service.html

Konsumenci: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-consumer.html

Gospodarka odpadami: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-waste-management.html

Programy szkoleniowe

Produkcja rolnicza: http://www.reducefoodwaste.eu/training-primary-production.html

Handel: http: //www.reducefoodwaste.eu/training-retail.html

Gastronomia: http://www.reducefoodwaste.eu/training-food-service.html

Konsumenci: http://www.reducefoodwaste.eu/training-consumers.html
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