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Bir göz atalım



GIDA İSRAFI
Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporlarına göre,
her yıl üretilen tüm gıdanın yaklaşık üçte biri israf
ediliyor ya da gıda kaybına uğruyor.
UNEP, 2019 yılı itibariyle dünya çapında tahminen
931 milyon ton gıdanın israf edildiğini belirtiyor.
AB'de yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda israfı ortaya
çıkıyor ve bunun maliyetinin 143 milyar Euro olduğu
tahmin ediliyor.
Ayrıca çevre üzerinde de önemli bir etkisi söz
konusudur: tüm sera gazının %8-10’u gıda israfı
kaynaklı olarak ortaya çıkıyor.



Meyve ve sebzeler: 644 milyon ton (%42)

Tahıllar: 347 milyon ton (%22)

Kök sebzeler: 275 milyon ton (%18)

Süt ve süt ürünleri: 143 milyon ton (%9),

Et: 74 milyon ton (%5)

Yağlı tohumlar ve bakliyat: 50 milyon ton (%3)

Balık ve deniz ürünleri: 22 milyon ton (%1)

HANGİ GIDALAR NE KADAR
İSRAF EDİLİYOR



İsraf  edi len yiyecekleri
yetişt irmek iç in Çin'den daha
geniş bir  alan kul lanı l ıyor.
Dünyanın tat l ı  su kaynaklarının
%25' i ,  tüketi lmeyen yiyeceklerin
yetişt ir i lmesi  iç in kul lanı l ıyor.
Çoğu gel işmiş ülkede,  toplam gıda
israfının yarısından fazlası
evlerde ortaya çıkıyor.

Gıda israfı gerçekleri



NOT

Tek b�r d�l�m p�zzayı çöpe

attığınızda 15 dak�kadan daha

uzun süre duş aldığınızda

harcadığınız m�ktarda suyun

�sraf ed�lmes�ne de neden

oluyorsunuz

Gıdalarımızı üretmek �ç�n ne

kadar su kullanılıyor? 

Gıdaları atmadan önce

düşünmem�z� sağlayacak bazı

örnekler:



Biliyor musunuz?

Halihazırda israf edilen gıdanın
sadece dörtte biri israftan
kurtarılabilse, bu bile yetersiz
beslenen tüm insanları doyurmaya
yetecektir.



Boşa harcadığınız gıdaların farkında
olun.

 Gıda israfı sadece tüketimden sonra
değil, tüketim öncesinde ve tüketim
sırasında da ortaya çıkabilmektedir.

Gıda israfını azaltmak için ne
yapabilirim?

FARKINA VARIN



Çoğumuz ihtiyacımız olandan daha fazla
yiyecek satın alma eğilimindeyiz.

Çoğumuz ihtiyacımız olandan daha fazla
kalori alırız.
Daha az et yiyerek veya geleneksel et
yerine "rejeneratif" et tercih ederek daha
sürdürülebilir bir tüketim davranışına
katkıda bulunabilirsiniz.

Bilinçli alışveriş yapın…

Akıllıca yiyin…

Gıda israfını azaltmak için
ne yapabilirim?



Gıdalarınızı hava geçirmez kaplarda veya
buzdolabınızda uygun şekilde saklayın.

Hala arta kalan çok fazla yiyeceğiniz varsa,
onları kullanmanın alternatif yollarını
arayın. Örneğin, arta kalanlarla yaratıcı
yemekler yapın, onları paylaşın veya doğa
için iyi bir şeye dönüştürün.

Uygun şekilde saklayın…

  
İsraf etmeyin...

Gıda israfını azaltmak için
ne yapabilirim?



Tebrikler!
İyi iş çıkardınız. Öğrenme

Serüveninin tamamını
tamamladınız. 

Daha fazlasını keşfetmek için
kendiniz test edin!



En çok hangi tür gıdalar
israf edilmektedir?

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

A) Tahı l lar 
B)  Et  
C)  Mevye ve sebzeler 
D) Süt ve süt ürünleri

SORU 1



Doğru cevap

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

A) Tahı l lar 
B)  Et  
C) Mevye ve sebzeler 
D) Süt ve süt ürünleri

SORU 1



Su ve hamgurger
tüketiminiz arasındaki

ilişki nedir?

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

Hamburger,  yanında su iç i ldiğinde daha lezzetl i

oluyor!

Bir  hamburger üretmek iç in çok su kul lanmak

gerekiyor.

Bağlantı  yok.

1.

2.

3.

SORU 2



Doğru cevap

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

Hamburger,  yanında su iç i ldiğinde daha lezzetl i  oluyor!

Bir hamburger üretmek için çok su kullanmak

gerekiyor.

Bağlantı  yok.

SORU 2

Standart bir hamburgeri üretmek için 2400 l itre
su gerekiyor.



SUSCOF projes� Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-
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