
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.

Kérdőívünkből kiderült, hogy kártyabirtokosaink 78,7%-át ér-
dekli, hogy melyek azok az éttermek, amelyek aktívan tesz-
nek az élelmiszer-pazarlás ellen. 

Vagyis, akár a vásárlói döntést is befolyásolhatja az, hogy 
egy-egy vendéglátóhely mennyire áll tudatosan ehhez 
a kérdéshez.

Részlet a 2021 szeptemberében  
végzett FOOD barometer kérdőívünkből  
(1147 kitöltő válasza alapján)

Érdekli Önt, hogy mely  
éttermek tesznek aktívan  
az élelmiszer-pazarlás  
ellen?

Bevezetett az Ön étterme intézkedéseket 
annak érdekében, hogy csökkentsék az 

elviteles/házhozszállításos ételekből kelet-
kező élelmiszer-hulladék mennyiségét?

Részlet a 2021 szeptemberében végzett  
FOOD barometer kérdő ívünkből  

(41 kitöltő válasza alapján)

A számok magukért beszélnek

A válaszadó éttermek több mint 80 százalé-
ka bevezetett valamilyen intézkedést annak 
érdekében, hogy csökkentse a kidobott 
élelmiszerek mennyiségét.

 Igen
78,70%

 Nem
21,30%

Igen
80,50%

 Nem
19,50%



A tudatosság kulcsfontosságú!

Hasznosítsd a nem tökéletes termékeket is!
Az élelmiszer-kiskereskedelemben gyakran kerülnek a kukába tökéletlen termékek. 
A furcsán kinéző vagy kissé hibás zöldségek és gyümölcsök sokszor már az üzletek-
be sem jutnak el, az ellátási lánc során hulladékként végzik, jelentősen növelve ezzel 
az élelmiszer-pazarlás mértékét.

Segíts a közösségen!
Oszd szét, vagy értékesíts kedvezményes áron a megmaradt, feleslegessé vált étele-
ket. Számos nonprofit szervezet segíti a vendéglátóhelyeket abban, hogy az el nem 
adott ételeket begyűjtsék és szétosszák a rászorulók között.

Alakítsd ki a saját, belső élelmiszer-hulladék megelőzési kultúrátokat!
Fontos, hogy munkatársaid figyelmét is felhívd az élelmiszer-pazarlás problémájára. 
Kövessétek figyelemmel, hogy mennyi élelmiszer vagy készétel végzi a kukában és 
ötleteljetek, hogy hogyan tudnátok csökkenteni a felesleg keletkezését.

Amikor csak lehetőséged adódik rá, komposztálj!
A komposztálás az a természetes folyamat, amely során a szerves anyagokat, például 
leveleket és élelmiszer-maradványokat értékes műtrágyává hasznosítunk, mellyel az-
tán a talajt és a növényeket trágyázzuk. 
Minden ami növekszik végül le is bomlik; a komposztálás felgyorsítja ezt a folyamatot, 
mivel ideális környezetet biztosít a baktériumok, gombák és egyéb bomló organizmu-
sok számára. A komposztálás legnagyobb előnye a globális klímaváltozás tekinteté-
ben a metánkibocsátás elkerülése (ami akkor következik be, amikor az élelmiszereket 
a „normál” szemétbe dobjuk). Jó komposztálási gyakorlattal minimálisra tudjuk csök-
kenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Mit tehetsz vendéglátóhelyként az élelmiszer-pazarlás ellen?



Mi is az a Munch?
Aki figyelemmel követi a Cápák között című televíziós műsort vagy akár 
a fiatal start-up cégek sorsát, az már bizonyára hallott a Munch-ról.  
Jelmondatuk, azaz „Tegyél a pazarlás ellen és egyél jókat kedvezmé-
nyesen” nagyjából össze is foglalja, hogy mivel foglalkoznak.

A Munch alapítói köre egy fiatal, egyetemistákból álló társaság, akikben 
egyszerre fogalmazódott meg, hogy tenni szeretnének valamit azért, 
hogy nap végén minél kevesebb étel végezze a kukában.

Létrehoztak egy platformot, melyen keresztül nap végén a vendéglátó-
helyek kedvezményes áron tudják értékesíteni a megmaradt, de még jó 
minőségű ételeiket.  

Hálózatukhoz már nagyjából 300 étterem, pékség és kávézó csatlakozott  
(pl.  Starbucks, Lipóti Pékség, Blue Monkey Hot Dog, Sarki Fűszeres). 

Csatlakozz te is vendéglátóhelyeddel az ételmentő kezdeményezéshez!  
Legyen nálad is a feleslegből bevétel, egyszerűen!

Hogyan kapcsolódik  
ehhez az Edenred?
A Munch-ot egy rendkívül innovatív 
és feltörekvő cégnek találjuk, akiket 
erőforrásaink felhasználásával min-
denképpen támogatni szeretnénk. 
Amellett, hogy kártyabirtokosainkkal is 
jobban megismertetjük őket, elfoga-
dóhelyeinket is ösztönözzük arra, hogy 
csatlakozzanak hozzájuk, hiszen mind-
annyiunk érdeke, hogy minél keve-
sebb élelmiszer végezze a kukában! 

A közös munkát már megkezdtük, 
részletek hamarosan!

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.

35 000 000+MUNCHOLÁSON  MEGSPÓROLT  FORINT

60 000+
MEGMENTETT  

ÉTEL
2 000+

NÉLKÜLÖZŐHÖZ  

ELJUTOTT ÉTEL

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


A műanyagtörvény életbe lépésével gyökeres változások mentek végbe:  
július elseje óta a vendéglátósoknak, boltosoknak és vállalkozóknak 
alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz.

A törvény alapvető célja pontot tenni a világ strandjain található legy-
gyakoribb egyszer használatos műanyagszennyezők felelőtlen használa-
tára és gyártására, hiszen az evőeszközök, tányérok, szívószálak, keverők 
és műanyag csomagoló anyagok a strandokon található szemét 70%-át 
alkotják.  A tengeri állatok szervezetében is egyre gyakrabban mutat-
nak ki műanyagot, amely így az emberi élelmiszerláncba is belekerül. 

Itthon a törvény ezeken túlmutatóan, a Greenpeace tevékenységének 
köszönhetően a műanyag zacskókra is kiterjed, hiszen részben tiltja, rész-
ben adóztatja azok forgalomba hozatalát.

Hogyan csökkentheted vendéglátóhelyeden 
a műanyaghasználatot?
Nejlonzacskó helyett újrahasznosított papírzacskót adj az elviteles ételek 
mellé!

Biztosíts kedvezményt azoknak, akik a saját bögréjükbe vagy dobozukba 
kérik az italt/ételt!

Válassz újrahasznosított alapanyagokból készült csomagolást – ebben 
lehet segítségedre a Greenstic!

Szakítás az egyszer használatos műanyagokkal



A környezetbarát vendéglátásért
A műanyagtörvény bevezetésével a vendéglátóhelyeknek olyan al-
ternatív megoldást kell találniuk, amellyel megfelelően tudják helyet-
tesíteni a forgalomból kivont műanyag termékeket.

Ebben látta meg a lehetőséget a Greenstic csapata, akik azon dol-
goznak, hogy jó minőségű, lebomló és környezetbarát alapanyagok-
ból biztosítsanak csomagolóanyagokat partnereik számára. Emellett 
pedig, a vendéglátóhelyeken keletkező karton hulladékot is begyűjtik 
és újrahasznosítják, amivel tényleg mindenki csak jól járhat!

Weboldalukon az elviteles dobozoktól kezdve a fa evőeszközökön át 
minden megtalálható, amire egy vendéglátóhelynek szüksége lehet!

greenstic.hu  +36 70 344 2111 
info@greenstic.hu  rendeles@greenstic.hu

https://greenstic.hu/
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https://greenstic.hu
mailto:info%40greenstic.hu?subject=
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