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Zavržena hrana

• Zavržemo 1,3 milijarde ton hrane na leto.

• S to količino hrane bi lahko vsako leto nahranili tri milijarde ljudi.

• To je skoraj 4-krat več, kot je vseh lačnih ljudi na svetu.



Česa največ zavržemo?

45% 
predelanega 

sadja, zelenjave
35% morskih rib 30% žitaric

25% mlečnih 
izdelkov

20% mesa



Zavržena hrana

• V državah v razvoju 40 odstotkov zavržene hrane nastane po pobiranju pridelka in med predelavo.

• V maloprodaji in veleprodaji nastane približno pet odstotkov odpadne hrane.



SKRITI VIRI – ZAVRŽENE HRANE

• Presenetljivo dejstvo, zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, z njo tudi velikanske količine vode, zemlje 
in energije. 

• Ko zavržemo hrano, vržemo proč tudi vse vire, ki so bili potrebni za njeno proizvodnjo. 

• Največji del problema je očem neviden.

• Ekološki odtis hrane.



Ekološki odtis hrane

Uporaba zemlje 
v m2- 7,9 in 
krma 6kg.

Voda v litrih -
15 500.

Govedina.



Prihodnost

• Do leta 2050 bo na svetu 9,7 milijarde ljudi in veliko se razpravlja o tem, ali lahko naš planet sploh 
preživi toliko ljudi.

• Vsako leto se zaradi zavržene hrane izgubi od 750 bilijonov do 1 trilijona dolarjev.

• Še vrednost zemlje, ki jo uničimo za pridelavo hrane, ki jo zavržemo, dodamo še 700 bilijonov 
dolarjev.



Rešitev zavržene hrane

zmanjšanje
Razdelitev ljudem v 

stiski
Uporabljanje za 

krmo

Kompostiranje in 
pridobivanje 100% 

energije iz 
obnovljivih virov

Odlaganje med 
odpadke



Uporabno najmanj do:

• Označuje datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost.

• Še vedno varna za uporabo, če upoštevaš navodila za shranjevanje in če embalaža ni 
poškodovana.

• Oznaka je navedena na ohlajenih, zamrznjenih, posušenih (testenine, riž), konzerviranih … živilih.



Porabiti do:

• Naveden na hitro pokvarljivih živilih (sveže ribe, sveže mleto meso, sveža solata …).

• Upoštevati navodila za shranjevanje (npr. hraniti v hladilniku).

• Če hrano kmalu po nakupu zamrzneš, je rok uporabe daljši od roka »porabiti do«.

• Ko živilo z oznako »porabiti do« odpreš, upoštevaj vsa navodila za shranjevanje in uporabo.



Banka hrane

• Dobrodelna ustanova, zbira hrano za ljudi, ki si je ne morejo privoščiti.

• Pogosto dobijo hrano iz supermarketov, ki je pred zaprtjem niso prodali, ali od pridelovalcev, ki 
niso prodali svojega pridelka.



Kompost

• Kompostiranje je zelo pomemben del cikla proizvodnje hrane. 

• Kompost je organska snov, ki se počasi razgrajuje in se nato uporabi za gnojilo. 

• To je zelo pomembna sestavina prsti, ki rastlinam omogoča dobro rast.



Viri 

• http://ekosola.si/uploads/2010-08/Ekokviz%202017_SS-2.pdf

• http://www.kmetijskizavod-
ng.si/priponke/Aktualno/projekti/krog/predelava_zivil_rastlinskega_iz
vora.pdf

http://ekosola.si/uploads/2010-08/Ekokviz 2017_SS-2.pdf
http://www.kmetijskizavod-ng.si/priponke/Aktualno/projekti/krog/predelava_zivil_rastlinskega_izvora.pdf

