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Potravinový odpad
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 POTRAVİNOVÝ ODPAD

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa
približne jedna tretina všetkej produkcie potravín každoročne
vyhodí alebo znehodnotí.
Program Spojených národov pre životné prostredie (UNEP)
odhaduje, že v roku 2019 sa na celom svete vyprodukovalo
približne 931 miliónov ton potravinového odpadu.
V EÚ sa ročne vygeneruje približne 88 miliónov ton potravinového
odpadu, čo predstavuje odhadované náklady 143 miliárd EUR.
Má taktiež významný vplyv na životné prostredie: potravinový
odpad sa podieľa na 8 až 10 % svetovej produkcii skleníkových
plynov



Ovocie a zelenina : 644 miliónov ton
(42%)
Obilniny: 347 miliónov ton (22%)
Korienky a hľuzy: 275 miliónov ton (18%)
Mliečne výrobky: 143 miliónov ton (9%),
Mäso: 74 miliónov ton (5%)
Olejnaté semená a strukoviny: 50
miliónov ton (3%)
Ryby a morské plody: 22 miliónov ton
(1%)

AKÝMİ POTRAVİNAMİ SA
PLYTVÁ?



 Oblasť využívaná na pestovanie
potravín,  ktoré sa nikdy nezjedia je
rozlohou väčšia ako Čína.
Na pestovanie potravín,  ktoré sa
nikdy nezjedia sa celosvetovo
spotrebuje až 25 % celkového objemu
sladkej  vody.  
Vo väčšine vyspelých kraj ín sa viac
ako polovica všetkého potravinového
odpadu vyprodukuje v domácnostiach.

Fakty o potravinovom
odpade



Poznámka!

Vyhod�ť jeden kúsok p�zze

stojí rovnaké množstvo vody

ako v�ac než 15 m�nút

sprchovan�a.

Koľko vody sa používa na

výrobu potravín? 

Tu je n�ekoľko príkladov, ktoré

nás pr�nút�a premýšľať skôr,

ako �ch vyhodíme:

 



Vedeli ste? 

Ak by sa podarilo zachrániť len
jednu štvrtinu vyhodených
potravín, stačilo by to na
nakŕmenie všetkých ľudí, ktorí
sú podvyživení.



•Become aware of the food you are
wasting.

• Food can be wasted not only after
consumption but also before and during
consumption.

Čo môžem urobiť, aby som znížil
plytvanie potravinami? 

BE AWARE



Väčšina z nás ma tendenciu kupovať viac
potravín, ako reálne potrebuje.

Väčšina z nás ma príjme väčšie množstvo
kalórii ako potrebuje.
K udržateľnejšiemu prostrediu môžete
prispieť aj tým, že budete jesť menej
mäsa – alebo prechodom konzumácie
mäsa z konvenčného chovu na mäso z
„regeneratívneho“ chovu.

Nakupuj inteligentne... 

Jedzte múdro...

Čo môžem urobiť, aby
som znížil plytvanie

potravinami? 



Potraviny skladujte správne, či už vo
vzduchotesných nádobách alebo v
chladničkách.

Ak máte stále príliš veľa zvyškov jedla,
hľadajte alternatívne spôsoby, ako ho
využiť. Napríklad, robte kreatívne jedlá zo
zvyškov jedla, podeľte sa alebo ich
premeňte na niečo dobré pre prírodu.

Správne ho skladujte...

 Neplytvajte...

Čo môžem urobiť, aby
som znížil plytvanie

potravinami? 



Gratulujem!
Dobrá práca! Absolvovali ste
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Ak chcete získať viac, otestujte
sa. Poďme nato!



Ktorými potravinami sa
plytvá najviac?

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) obi lninami
B) mäsom
C) zeleninou a ovocím 
D) Dairy and milk products

Otázka 1



HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) obi lninami
B) mäsom 
C) zeleninou a ovocím  
D)  mliečnymi výrobkami

Otázka 1



Aká je spojitosť medzi
vodou a vaším

hamburgerom? 

HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A)Hamburger chutí  naj lepšie,  keď spolu s ním pi jete

vodu!

B)Na výrobu jedného hamburgera je potrebné veľa

vody.  

C)Neexistuje tu žiadna spoj itosť.

Otázka 2



HOW MANY CALORİES DOES AN ADULT NEED EACH DAY, ON AVERAGE? 

A) Hamburger chutí  naj lepšie,  keď spolu s ním pi jete vodu!

B) Na výrobu jedného hamburgera je potrebné veľa vody. 

C) Neexistuje tu žiadna spoj itosť.

Q2

Na výrobu jedného hamburgera je potrebných
2400 l itrov vody.



Projekt SUSCOF je projekt Európskej ún�e č. 2018-1-TR01-KA204-
058739 podporovaný tureckou národnou agentúrou. C�eľom projektu

je preskúmať a zmen�ť spotreb�teľské správan�e dospelých a zvýš�ť
povedom�e o udržateľnej spotrebe potravín.

 
V�tajte na našej webovej stránke a mob�lnej apl�kác�� MySusCoF, kde

nájdete podrobné �nformác�e a obohatený obsah.
 

www.suscof.com
 

F�nancované z programu Európskej ún�e Erasmus+. Európska kom�s�a a turecká národná agentúra však nenesú
zodpovednosť za akékoľvek použ�t�e �nformác�í v n�ch uvedených


