SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TÜKETİMİ
YOLCULUĞUNUZDAKİ ADIMLAR

SUSCOF Proje ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Biliyor muydunuz?
Dünya genelinde üretilen tüm gıdaların üçte biri ya
üretim esnasında kayboluyor ya da tüketim sırasında
israf ediliyor. Aslında, kaybolan veya israf edilen gıda ile
tüm aç insanları dört kez doyurabiliriz.
Gıda israfı tüketimden önce, tüketim sırasında ve
sonrasında meydana gelmektedir.

Bu kitapçık, daha sürdürülebilir gıda tercihlerinin
tüketim öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl
yapılacağı ve gıda israfının nasıl azaltılacağına ilişkin
ipuçları
sunarken,
aşağıdaki
başlıklara
odaklanmaktadır:

israf

– sağlık  – çevre

– ekonomi

Sürdürülebilir
yolculuğunuza
başlayın! 

2

gıda
bugün

Sürdürülebilir gıda yolculuğunuzda ilk
adımlar:

Öğün Planlama
Planlamaya sadece birkaç dakika ayırarak sağlığınızı
koruyabilir, gıda israfını azaltabilir ve enerji tasarrufuna
katkıda bulunabilirsiniz.

Stoklarınızı kontrol edin
Alışverişe gitmeden önce, evde ne kadar gıdanız
olduğunu ve neyin eksik olduğunu bildiğinizden emin
olun.
Bugün kullanabileceğiniz, önceki günlerden kalan
gıdanız var mı? Bütün halde bir veya daha fazla kişiye
yetecek kadar yemeğiniz artmış ise, bugün daha az
yemek pişirebilir ya da hiç pişirmeyebilirsiniz! Ayrıca,
garnitürleri (planladığınız yemeklere eşlik edecek artan
sebzeler olabilir), bir başlangıç olarak veya çorba
halinde sunma fikrini de değerlendirin…
Yemeğinizde et varsa, porsiyonu küçültmeyi deneyin.
Protein ağırlıklı beslenmek istiyorsanız öğünlerinizde et
ile eş besin değerine sahip farklı seçenekler de olduğunu
hatırlayın.  
Haftanın bazı günlerinde bitkisel beslenmeyi düşünün.
Bitkisel gıdalar genellikle et veya balıktan daha ucuzdur
ve aynı derecede besleyici ve doyurucu olabilirler. Taze
sebzelerin yanı sıra bezelyenin, fasulyenin ve
mercimeğin dünyasını da keşfedin. 
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Alışveriş listesi hazırlayın
Plan yapmaya zaman ayırmamak ya da plan yapacak
zamanın olmaması ve alışverişi hızlı bitirme isteği
çoğunlukla ihtiyacımızdan daha fazla alışveriş
yapmamıza neden olmaktadır.
Önceden bir alışveriş listesi yapmak bu stresi azaltmak
ve daha az satın almak için harika bir yoldur. 

Malzemeleri bir araya getirin


Miktar:
Malzemeleriniz
hazırlayacağınız
yemeği tüketecek kişi sayısı için uygun mu? 



Yemeğiniz kaç renk içeriyor? Aynı renk gıdalar
aynı besin içeriğine sahip olma eğilimindedir.
Bu yüzden, öğünlerinize farklı renkteki gıdalar
ekleyerek
genellikle
daha
dengeli
beslenebilirsiniz 



Ne sıklıkla salata ya da çiğ sebze
tüketiyorsunuz? Pişirilmeden
tüketilebilen bu tür gıdalar
sindirim sisteminiz için yararlıdır
ve bu tür gıdaların besin
değerleri
daha
fazla
korunmaktadır 



Yemeklerinize
şeker
ilave
etmekten vazgeçebilir misiniz?
Belki de şekeri sadece özel günler
için saklamalısın! 
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Alışveriş
Sorumlu bir şekilde alışveriş yapın


Açken gıda alışverişine çıkmayın. Alışveriş
yaparken aç olduğunuzda çok daha fazla
yiyecek satın alma eğiliminde olursunuz. 



Büyük paketli ürünleri alırken iki defa düşünün.
“Bir alana bir bedava” gibi promosyonlar
genellikle gıda israfına yol açar.



Yerel, mevsimlik, organik, adil ticaret etiketine
sahip, hayvan dostu gıdalar satın almayı tercih
edin.

“Tavsiye edilen tüketim tarihi” ile “Son tüketim
tarihi” arasındaki farkı keşfedin
Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT), gıda ürününün
ideal koşullarda saklandığında özelliklerini yitirmeden
tüketilmesi için en uygun tarihtir. Çoğu zaman gıda
ürünlerini bu tarihinden sonra da tüketebilirsiniz. Bunun
için duyularınızı kullanın: Bakın, koklayın, tadın. 
Son tüketim tarihi (STT) bir güvenlik tarihidir. Bu
tarihten sonra gıda ürününü artık tüketmemelisiniz. 
Bir ürünü yakın zamanda tüketecekseniz,
TETT ya da STT en yakın olanı seçin - aksi
takdirde bu ürünler çöpe atılabilir ya da
üretim yerine geri gönderilebilir.
Yapacağınız tercih, daha az israfa neden
olacağı gibi daha ekonomiktir. Marketler
genellikle tavsiye edilen tüketim tarihine
yakın ürünler için indirim yapar. 
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Yolculuğunuzdaki sonraki
adımlar:
Pişirme ve Sunum
Bu adım, sizi genellikle yaptığınız şeyler hakkında yeni
bakış açılarının keyfini çıkarmaya ve ayrıca israf, zaman
ve paradan tasarruf etmenin yeni yollarını bulmaya
davet ediyor.

Pişirme Yöntemini Seçin


Genel olarak, buğulama ve haşlama, kızartma
veya fırınlamadan daha sağlıklıdır. Çiğ
yiyecekler, özellikle sıcak havalarda harika bir
alternatiftir.



Düdüklü tencere hem zamandan hem enerjiden
tasarruf sağlayabilir. 

Sunum


Herkes yemeğini kendisi alırsa, israf
azaltılabilir. Ayrıca daha küçük porsiyonlar
deneyebilirsiniz.



Masada başka neler olduğunu düşünün:
Mümkünse 'tek kullanımlık' olmasın! Çevreye
ağır yük getiren tek kullanımlık plastikleri
ortadan kaldırın (evet, pipetler de dâhil…). 



Yemekleri daha az tabak kullanarak servis
etmeye özen gösterin. Böylece daha az bulaşık
çıkarak su tüketimini azaltabilirsiniz. 
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Sürdürülebilir gıda
yolculuğundaki son adımlar:
Artan gıdalarla başa çıkmak
Gereksiz artıkları sınırlayarak veya
bunlardan kaçınarak gıda israfını
önleyebilir ve ayrıca paradan
tasarruf
edebilirsiniz!
Planlanmamış yemek artıklarının
ortaya çıkmasından tamamen
kaçınmak zor olabilir, ancak
bununla başa çıkmanın birkaç yolu
var:

Tekrar tüketin!


Artan yiyecekleri olduğu gibi saklayabilir ve
daha sonra yiyebilirsiniz - belki ertesi gün öğle
yemeğiniz bu olabilir.




Ayrıca artan yiyecekleri başka şeylere de
dönüştürebilirsiniz. İlhama ihtiyacınız olursa,
artan yiyecekler için internetteki tariflere göz
atabilirsiniz. Yaratıcı olun!


Örneğin, kalan sebzeleri çorbaya dönüştürebilirsiniz –
çorbanın içine her türlü sebzeyi katabilirsiniz. Artan pilav,
makarna ya da patatesiniz varsa, onları da sebze ve/veya etle
birlikte tüketebilirsiniz.
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Paylaşın


Tüketemeyeceğiniz
gıda
ürünleriniz mi kaldı? Onları
komşularınızla
paylaşın!
Böylece onlar da lezzetli
yemeklerinizin tadına varabilir
ya da süresi dolmadan çeşitli
yerlere bağışlayabilirsiniz.



Gıda
paylaşımı
için
yakınınızdaki
seçeneklere
bakın (örneğin gıda paylaşımı
için
uygulamalar,
gıda
bankaları, aşevleri...).

Artan gıdayı saklamak


Pişmiş
yemekleri
3-4
gün
içinde
tüketecekseniz, buzdolabında saklayın.



Çiğ gıdaları buzdolabında ayrı olarak saklayın
ve mümkün olan en kısa sürede kullanın.



Cam kaplar iyidir! (Sıcak yemek için plastik
kaplar kullanmayın.) 



Pişmiş gıdayı ne zaman
bilmiyorsanız, dondurun.



Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan
meyveleriniz varsa, nasıl muhafaza edeceğinizi
düşünün.
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tüketeceğinizi

Artan gıdaları akılcı bir şekilde yok edin
Tüketemeyecekseniz artan gıdaları akılcı bir şekilde yok
edin:


Artan gıdaları ayırın veya kalanları evde
gübreye dönüştürün… Kompost yapmaya
küçük bir balkonda bile başlayabileceğinizi
biliyor muydunuz?



Yemekten artan uygun gıdalarla hayvanları
besleyin.

Yeni bir yolculuğa başlamadan önce bütün artan
gıdaları kullandığınızdan emin olun – ya da gıda
yolculuğunda onları da yanınıza alın.

9

Keşfetmeye devam edin
MySuscofApp’te gıda tüketimi yolculuğunuzu daha
sürdürülebilir hale nasıl getireceğinize dair daha fazla
ilham ve ipucu bulun.

Uygulamada kişisel hedeflerinizi belirleyebilir, mevcut
sürdürülebilir tüketim seviyenizi ölçebilir, gıda
yolculuğunuzu diğer insanların yolculukları ile
karşılaştırabilirsiniz. Bunlara benzer daha pek çok
seçenek uygulamada sizi bekliyor.
suscof.com adresinden proje hakkında daha fazla
bilgi edin.

10

Sürdürülebilir Gıda
Yolculuğunuzda İyi Şanslar!
Bu kitapçık, bir Erasmus+ projesi olan SUSCOF projesinin
(Sürdürülebilir Gıda Tüketimi) bir parçası olarak 2021 yılında
oluşturulmuştur.
SUSCOF Projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı
tarafından finanse edilmektedir. Ancak burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Avrupa
Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
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Artan gıdaların çoğunun (%40-50) hane halkı düzeyindeki tüketimden
kaynaklandığını biliyor muydunuz? Hiç kimse gıdanın tükenmesi riskini
almak istemez, bu nedenle ihtiyacınızdan fazlasını satın almak ve pişirmek
cezbedicidir - ancak ne yazık ki bu genellikle daha fazla gıda israfına yol açar.
Daha sürdürülebilir gıda tüketimine giden yolda bize katılın ve daha az atık,
daha iyi sağlık, çevre ve ekonomi için nasıl yeni alışkanlıklar
oluşturabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Amanda Videbæk Laasholdt, MAPP Center, tarafından düzenlenmiştir.

