
Deci, continuam cu... 

  

Școala Familiilor! Este buletinul nostru informativ lunar care vă va ajuta să vă informați 

despre risipa alimentară. Datorită acesteia, veți putea participa la concursuri conexe, veți 

putea face activități acasă sau veți putea implementa sfaturile noastre. 

Și dacă doriți mai mult, vă recomandăm să continuați să explorați ghidurile noastre didactice 

de pe site-ul nostru. 

  

  

Amintiți-vă: 

Dacă ați ratat oricare dintre postările noastre anterioare, le puteți vedea aici:  

Buletin de știri, Școala Familiilor #1: 

https://mailchi.mp/52e45e5c21bd/ideas-de-sobra-en- casa-desperdicio-zero-primer-envo 

Buletin de știri, Școala Familiilor #2: https://mailchi.mp/e1df93fd44b6/ideas-de-sobra-en-

casa-desperdicio-zero-primer-envo-8846005 

  

Știți diferența dintre pierderea de alimente și risipa alimentară? 

Pierderea alimentară reprezintă scăderea cantității sau calității alimentelor ca urmare a 

deciziilor și acțiunilor furnizorilor din lanțul alimentar, excluzând comercianții cu amănuntul, 

furnizorii de servicii alimentare și consumatorii (SOFA, 2019). 

Din punct de vedere empiric, se referă la orice aliment care este aruncat, incinerat sau 

eliminat în alt mod de-a lungul lanțului de aprovizionare de la recoltare/abator/captură până 

la, dar excluzând vânzarea cu amănuntul și care nu reintră în nicio altă utilizare productivă, 

cum ar fi ca hrană sau sămânță. 

  

Risipa alimentară se referă la scăderea cantității sau calității alimentelor ca urmare a 

deciziilor și acțiunilor retailerilor, furnizorilor de servicii alimentare și consumatorilor 

(SOFA, 2019). 
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Mai puține pierderi de alimente și risipă ar duce la o utilizare mai eficientă a terenurilor și la 

o mai bună gestionare a resurselor de apă, ceea ce ar avea un efect pozitiv asupra mijloacelor 

de trai și a luptei împotriva schimbărilor climatice. 

  

Află mai multe cu infograficul pe care ți-l prezentăm... 

  

  

Până luna viitoare... 

Asta a fost totul pentru luna martie. Dacă doriți să aflați mai multe, vă invităm să continuați 

să citiți primul nostru ghid didactic și să ne urmăriți pe Facebook și Twitter. Luna viitoare, vă 

vom oferi noi sfaturi pentru a reduce risipa alimentară și vă vom vorbi despre modul în care 

stilul nostru de viață afectează deșeurile pe care le producem. 

  

  

  

Link-uri: 

Primul ghid didactic: 

Didactic-Guide1-GHID-DIDACTIC-1.pdf (euzerowaste.com) 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ZEROWASTEErasmusProject 

Twitter: 

http: //www.twitter.com/zerowasteerasm1 
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