
Tegyünk együtt az  
élelmiszer-pazarlás  
ellen!

https://edenred.hu/


Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világ-
szervezet (FAO) már 2011-ben felhívta a világ 
figyelmét arra, hogy az élelmiszer-pazarlás ha-
talmas probléma. A világon előállított élelmisze-
rek harmada már az ellátási lánc során elveszik, 
azaz a termeléstől nem jut el a fogyasztókig.

Akár gondolnánk, akár nem, az élelmiszer -
-pazarlás közvetlen hatással bír az éghajlat-
változásra is. A globális üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 6–8%-a az élelmiszer-
hulladékhoz köthető.  

Hogy hogyan?
Az el nem fogyasztott ételek kitermeléséhez, 
elkészítéséhez ugyanúgy energiára, vízre és 
erőforrásokra van szükség, amik azáltal, hogy 
ezek az ételek nem fogynak el, kárba vésznek. 
A hulladéktelepeken hagyott élelmiszerek 
ráadásul lebomlásukkor jelentős mennyiségű 
metánt bocsátanak ki, amely legalább olyan 
rossz hatással van a környezetünkre, mint 
a szén-dioxid.

Miért fontos beszélni az élelmiszer-pazarlásról?



2021 szeptemberében egy felmérést készítettünk, amelyben 
többek között az elfogadóhelyeink és kártyabirtokosaink élel-
miszer-pazarlásról alkotott véleményére voltunk kíváncsiak.

A kártyabirtokosainknak szóló kérdőívet összesen 1147-en 
töltötték ki. Válaszaikból kiderült, hogy jelentős százalékukat 
aggasztja az élelmiszer-pazarlás. 

A járványhelyzet a kitöltők többségét rávilágította arra,  
hogy foglalkozni kell az élelmiszer-pazarlással és a környeze-
tünk megvédésével.

Aggasztja Önt az  
élelmiszer-pazarlás?
Részlet a 2021 szeptemberében  
végzett FOOD barometer kérdőívünkből 
(1147 kitöltő válasza alapján)

A Covid-19 járvány óta jobban 
aggódom az élelmiszer-pazar-
lás miatt és nagyobb szükségét 
érzem annak, hogy megvédjük 
a környezetünket.” Egyetért Ön 
ezzel az állítással?
Részlet a 2021 szeptemberében  
végzett FOOD barometer kérdőívünkből 
(1147 kitöltő válasza alapján)

Bevezetett az Ön étterme intézkedéseket 
annak érdekében, hogy csökkentsék az el-

viteles/házhozszállításos ételekből keletkező 
élelmiszer-hulladék mennyiségét?

Részlet a 2021 szeptemberében végzett  
FOOD barometer kérdő ívünkből  

(41 kitöltő válasza alapján)

A számok magukért beszélnek

A kitöltők 78,7%-át érdekli az, hogy mely étter-
mek tesznek aktívan az élelmiszer-pazarlás el-
len. Jó hír, hogy az elfogadóhelyi kérdő ívünkre 
válaszolók 80,5%-a vezetett be intézkedéseket 
annak érdekében, hogy csökkentsék az elvite-
les, illetve házhozszállításos ételekből keletkező 
élelmiszer-hulladék mennyiségét.
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Mit tehetsz Te az élelmiszer-pazarlás ellen?

Tervezd meg az étkezéseket!

Használd fel az otthon található alapanyagokat!
 Írj bevásárlólistát, így biztos nem marad ki az, ami fontos és kisebb az 
esélye annak, hogy olyat veszel, amire nincsen szükséged!

Figyeld meg, hogy melyek azok az élelmi-
szerek, amiket rendszeresen kidobsz, anél-
kül, hogy kibontanád/ennél belőle – ezeket 
lehet érdemes a jövőben kihagyni a bevá-
sárló listádról.

Csak annyi élelmiszert vegyél, 
amennyit biztosan meg tudsz 
enni vagy fel tudsz használni.

A kevesebb néha több – Inkább töbször 
vásárolj kis mennyiségű friss alapanyagot, 
így biztosan kevés felesleges élelmiszered 
marad otthon.

A tudatosság kulcsfontosságú!



„Minőségét megőrzi” vagy „Fogyasztható” – Te tudod mi a különbség?

Fogyasztható: A Fogyasztható kifejezést a gyorsan romló élelmi-
szerek esetében használják (pl. hús, tejtermék, tojás). A megadott 
dátumot fontos szem előtt tartani, ugyanakkor általában 5-10 nap 
ráhagyási idővel szokták meghatározni, azaz a fogyaszthatósági idő 
lejárta után is jó lehet a termék, azonban ennek fogyasztása csak 
saját felelősségre ajánlott.

 Minőségét megőrzi: Ezek a dátumok olyan élelmiszerek esetében 
kerülnek feltüntetésre, amelyek a megadott időponton túl csak 
minőségükből, illetve élvezeti értékükből veszítenek (pl. Fűszer, kon-
zerv, keksz). Vagyis, ezek a megadott dátum után is fogyaszthatók!

Vezess listát azokról a dolgokról, amik a hűtődben 
találhatók – ez különösen fontos a mélyhűtő esetében, 
amit alapvetően nem nyitunk ki naponta, hogy meg-
nézzük mi található benne. Vigyél magaddal maradé-
kot a munkahelyedre – ezáltal elkerülheted azt, hogy 
ételt rendelj vagy akár az irodaház ebédlőjében vá-
sárolj, nem utolsó sorban pedig, az általad főzött étel 
maradéka sem köt ki a kukában.

Tökéletes tökéletlenség – a nem tökéle-
tesen kinéző zöldségek és gyümölcsök 
is ugyanolyan finomak, ráadásul sokszor 
még kedvezmény is van rájuk! Válaszd 
őket Te is, amikor vásárolsz.

Oszd meg barátaiddal, 
rokonaiddal is, hogy Te 
milyen lépéseket teszel 
az élelmiszer-pazarlás 
ellen!

Komposztálj!



A komposztálás az a természetes folyamat, amely során a szerves 
anyagokat, például leveleket és élelmiszer-maradványokat érté-
kes műtrágyává hasznosítunk, mellyel aztán a talajt és a növénye-
ket trágyázzuk.

Minden, ami növekszik végül le is bomlik; a komposztálás felgyorsítja 
ezt a folyamatot, mivel ideális környezetet biztosít a baktériumok, 
gombák és egyéb bomló organizmusok számára.

A komposztálás legnagyobb előnye a globális klímaváltozás tekin-
tetében a metánkibocsátás elkerülése (ami akkor következik be, 
amikor az élelmiszereket a „normál” szemétbe dobjuk). Jó kom-
posztálási gyakorlattal minimálisra tudjuk csökkenteni az üvegház-
hatású gázok kibocsátását.

A városban lakom, mégis hol komposztáljak?
Számos módja van annak, hogy aki nem kertes házban él, az is tud-
jon komposztálni.

Kaphatóak különböző otthoni komposzt készletek, amik segítségével 
ugyan kis mennyiségben, de lehet komposztálni

Aki viszont ennél egyszerűbb megoldásra vágyik, az Budapesten és 
számos vidéki városban talál közösségi komposztot. A Funzine készí-
tett egy komposzttérképet, melyet ezen a linken lehet elérni.

Hogyan komposztáljunk?

https://funzine.hu/2021/02/04/eletmod/budapesti-komposztterkep-mit-miert-hogyan-es-hol-komposztaljunk/
https://funzine.hu/2021/02/04/eletmod/budapesti-komposztterkep-mit-miert-hogyan-es-hol-komposztaljunk/


Mit lehet és mit nem lehet komposztálni?

Nagyon fontos  
tisztában lennünk  
azzal, hogy miket  
lehet és miket nem  
lehet komposztálni.

Komposztálhatod:

Konyhai hulladékok: gyümölcs, 
zöldség, kávézacc, teafű (tasakkal 
is), tojáshéj (összetörve)
Kerti hulladékok: gallyak, faleve-
lek, fű
Fűrészpor, faapríték
Egyéb hulladékok: kartonpapír, fa-
hamu, elhervadt virágok, megunt 
növények
Növényevő állatok ürüléke

Nem komposztálhatod:

Dió- és gesztenyefélék levelei, 
fenyők tűlevelei
Beteg növényi részek, gyomnö-
vények magvai
Olaj, vaj, tejtermék, illetve ezek-
ből főzött ételek
Húsevő állatok ürüléke
Széntüzelés salakja
Csont, hús, főtt ételek maradéka
Kövek, műanyag, üveg, gumi
Építési törmelék
Festék, vegyszer
Cigaretta



Tegyél a pazarlás ellen  
és egyél jókat kedvezményesen!
A megtermelt ételek 1/3-át nem eszi meg senki. A Munch egy egyszerű 
megoldást kínál arra, hogy az étel-gazdálkodás fenntarthatóbb legyen 
környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is!

A Munch egy platform, amin keresztül vendéglátóhelyek és boltok 
kedvezményesen értékesítik az el nem adott,  
de jó minőségű ételeket.

A Munchok olyan ételcsomagok, amiket az 40-60%-os kedvezménnyel 
vehetsz meg. Miközben Te spórolsz, a vendéglátóhelyek is csökkentik a 
veszteségüket, így mindenki jól jár! 

munch.hu

TÖLTSD LE AZ APPOT
…a gördülékeny Muncholáshoz!  
Regisztrálj egy perc alatt, találd meg 
a legjobb Munch lelőhelyet és kezd-
heted is az ételmentést.
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https://munch.hu
https://munch.hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.munch.munchapp&hl=hu
https://apps.apple.com/hu/app/munch-hu/id1528038390

