
Cel mai mare cargobot din lume 
ar avea nevoie de peste 1.500 de 

curse pentru a transporta 
această cantitate.

Consumatorii pot avea un impact mare
în reducerea risipei alimentare

DE CE SĂ VORBIM DESPRE DEȘEURI ZERO?
Majoritatea campaniilor privind reducerea risipei 

alimentare se concentrează asupra consumatorilor. 
Care este motivul?

Familii
Comerț și servicii 

alimentare

61% din toate deșeurile alimentare generate la 
nivel mondial provin de la familii

(Aceasta înseamnă mai mult de 790 de milioane de tone pe an)

CUM?

Păstrați-vă 
alimentele în mod 
corespunzător și 

țineți cont de 
datele de expirare

Planificați-vă 
mesele în avans și 

cumpărați în 
funcție de nevoile 
dumneavoastră

Evitați cumpărăturile 
impulsive atunci 

când vedeți o ofertă 
în magazin. Chiar
aveți de gând să o 

folosiți?

Ca parte a celor 12 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă, ne 

propunem să reducem deșeurile 
pe cap de locuitor la jumătate 

până în 2030.

O SĂ NE AJUTAȚI?



Măsoară modificarea cantității 
procentuale de alimente care se strică 

sau se pierd de la producție până la 
punctul de vânzare (fără a o include 

pe aceasta din urmă)

5.8 %

O SĂ NE AJUTAȚI?
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MĂSURAREA DEȘEURILOR ALIMENTARE

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă vorbesc despre 
reducerea la jumătate a risipei alimentare până în 

2030, dar... Cum o măsurăm?

Organizația Națiunilor Unite a 
creat doi indicatori pentru a 

măsura cantitatea de 
alimente care este produsă, 

dar nu este utilizată

FWI

FLI
Food Waste Index

Food Loss Index

Acest indice variază foarte mult de la o regiune la alta.

Cea mai mare diferență se 
înregistrează între Australia și Noua 
Zeelandă și Asia Centrală și de Sud.

20.70 %

FWI (Food Waste Index - Indicele de risipă 
alimentară) este o măsurătoare a risipei
alimentare care are loc între punctul de 

vânzare și casele noastre, pentru a măsura 
progresele înregistrate în vederea atingerii 

ODD-urilor.

Risipa de alimente este foarte 
asemănătoare în țări cu niveluri diferite 
de venit, așa că este un aspect pe care 
ar trebui să îl abordăm la nivel global.



AJUTAȚI-NE SĂ REDUCEM RISIPA DE ALIMENTE!

STRATEGII DE REDUCERE A 
DEȘEURILOR ALIMENTARE

 Faptul că suntem conștienți de importanța risipei  alimentare 
poate să nu fie suficient, trebuie să cunoaștem modalități de 

a reduce cu adevărat risipa alimentară.

CUM SĂ REDUCEM 
RISIPA ALIMENTARĂ

În magazine Acasă

Cumpărați în 
sezon și la 

locul potrivit

Cumpărați în 
sezon și la 

locul potrivit

Cumpărați doar ceea ce 
aveți nevoie și planificați 

din timp

Ajută la reducerea 
etapelor din lanțul de 

aprovizionare, 
prevenind pierderile 

de alimente

Fiți atenți la 
etichetarea 
alimentelorDepozitarea corectă 

ajută la păstrarea 
alimentelor proaspete 
pentru mai mult timp.

Păstrați alimentele 
în mod 

corespunzător

Fiți conștienți de diferența dintre 
datele Expiră în data de și A se 

consuma de preferință înainte de

Păstrați resturile 
și folosiți-le la alte 

mese.

Care este diferența?

A se folosi până la A se folosi de preferință înainte de

Aceasta înseamnă că acest 
aliment nu mai poate fi 
consumat în condiții de 

siguranță.

Acest lucru înseamnă că încă se poate 
mânca în condiții de siguranță, dar s-ar 
putea să nu mai aibă același gust sau 

aspect ca înainte.


