
Εισαγωγή:  

Ο σκοπός του ταξιδιού μας μαζί με το 
πρόγραμμα Don’t Waste Our Future 
ήταν η συζήτηση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες για εξεύρεση λύσης σε ένα 
φλέγον θέμα, την σπατάλη τροφίμων. 

Μείωση της σπατάλης των τροφίμων και διασφάλιση 

του παγκόσμιου δικαιώματος στη σίτιση 

Σκοπός 
Ενημέρωση για: 

• Σπατάλη τροφίμων 

Προώθηση: 

• Νέων υπεύθυνων μοντέλων 

κατανάλωσης και βιώσιμου τρόπου ζωής 

Τρόποι αντιμετώπισης 
Διατήρηση τροφίμων 

Όταν δεν χρειαζόμαστε τα φρούτα 

μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε 

μαρμελάδες, τα λαχανικά να τα 

διατηρήσουμε σε αλάτι, λάδι ή 

ξύδι και τους ξηρούς καρπούς ή τα 

φρούτα σε γλυκά του κουταλιού. 

Προσφορά στους γύρω μας 

Μπορούμε να προσφέρουμε 

τρόφιμα που δεν θα 

καταναλώσουμε στους 

ανθρώπους γύρω μας,  σε 

φίλους και ανθρώπους που 

πεινούν. 

Κομποστοποίηση 

Τις φλούδες και τρόφιμα που έχουν 

χαλάσει τα βάζουμε στον κομποστοποιητή. 

Έτσι, μετά από 6 μήνες το αποτέλεσμα 

είναι ένα βιολογικό λίπασμα, που περιέχει 

περισσότερα θρεπτικά συστατικά παρά τα 

χημικά λιπάσματα της αγοράς. 

 

 

 

 

Βιοκαλλιέργεια 

Συλλέγουμε σπόρους και τους 

φυτεύουμε, έτσι θα έχουμε δικά 

μας πιο υγιεινά προϊόντα και δε θα 

χρειαστεί να αγοράζουμε. 

. 

 
Διατροφική Αλυσίδα 

Μετά από ένα γεύμα συλλέξαμε τα 

αποφάγια για να ταΐσουμε τις κότες. 

Ακολούθως, οι κότες θα μας προσφέρουν 

κι αυτές τροφή, όπως αυγά και κρέας.  
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Έρευνα 

Συμπεράσματα – Τι νομίζουν 

Βιβλιογραφία: Έρευνα του Οργανισμού Cardet για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Don’t Waste Our Future 

http://www.cardet.org/ http://www.dontwaste.eu/  

Στόχος 
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν 

αρκεί να μειώσουμε απλά την 

ποσότητα των απορριμμάτων, 

πρέπει εξαρχής να περιοριστεί το 

καταναλωτικό πνεύμα.  

Ρωτήσαμε  μαθητές    λυκείου, 

αν γνωρίζουν την πορεία που 

ακολουθούν τα τρόφιμα από την 

παραγωγή μέχρι και την 

κατανάλωση.  

Επίσης, ρωτήσαμε σε  ποιο  

σημείο  της  πορείας  αυτής  

χάνονται  οι μεγαλύτερες  

ποσότητες  τροφίμων.  
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γνωρίζουν οι μαθητές  
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Σε ποιο στάδιο πραγματοποιείται η 
μεγαλύτερη σπατάλη των τροφίμων 

Καλλιέργεια 

Σοδειά 

Μεταφορά 

Αγορά 

Κατανάλωση 

• Δυστυχώς 

πολλοί μαθητές 

δεν γνωρίζουν 

τα στάδια 

πορείας των 

τροφίμων. 

Συνεπώς δεν 

μπορούν να 

γνωρίζουν και 

που γίνεται και 

η περισσότερη 

σπατάλη.  
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