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SARRERA
Kontsumitzaileak betetzen duen papera funtsezkoa da elikagaiak alferrik ez galtzeko orduan.
Kontsumitzaileak, elikagai produkzioaren azken erabiltzaile izanda, nabarmen lagun dezake
elikagaiak alferrik ez galtzen.
Gida honek jokabide-jarraibide batzuk eskaintzen ditu, erosketak egiterakoan eta hauek
kontsumitzerakoan ingurumenarekiko kontsumo arduratsuagoa eta jasangarriagoa sustatzeko.

DENDARTEAN-ek egindako
gida honen helburua
ekonomia zirkularrerako
ibilbide honetan, zure
egunerokotasunean
laguntzea da.
Honako hauek aurki
ditzakezu bertan:
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ohitura Kontsumitzaileentzat

Elikadura hondakinen kudeaketa hobetzeko

Elikagaiak alferrik ez galtzeko jarduteko beharraz sentsibilizatzen eta kontzientziatzen lagundu.
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ZENBAT JANARI GALTZEN DUGU ALFERRIK?

Mundu mailan

Urtero, giza kontsumorako elikagaien munduko ekoizpenaren herena ez
da inongo platerera iristen eta alferrik galtzen dira 1,3 milioi tona elikagai.
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1.300 milioi tona elikagai

Iturria: FAO. Pérdidas y desperdicios alimentarios en el mundo - Alcance causas y prevención, 2012.

Europa mailan

Europar Batasunean 88 milioi tona elikagai alferrik galtzen dira. Zifra hori
urtero 173 kilo janari pertsonako alferrik galtzearen baliokide da.

88 milioi tona elikagai

170 milioi tona
CO2 ena

173 kilogramo elikagai
alferrik galduta pertsonako

EBko elikagai-hondakinen
ekoizpenean eta
deuseztapenean
isuritakoak.

Iturria: Comisión Europea y BIO Intelligence Service. Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, 2010.
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ZENBAT JANARI GALTZEN DUGU ALFERRIK?

Espainian

Urtero, alferrik galtzen dira

7,7 milioi tona
elikagai

Kopuru horrekin, Europar Batasunean janari gehien alferrik galtzen duen
zazpigarren herrialdea da, Erresuma Batua, Alemania, Herbehereak,
Frantzia, Polonia eta Italiaren atzetik.
Iturria: MAPAMA-Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Informe del consumo de alimentación en España. 2016

Gipuzkoan

Urtero, alferrik galtzen dira

123.000 tona elikagai

90 kilogramo elikagai
alferrik galduta pertsonako

Iturria: Impact Hub Donostia, Despilfarro Alimentario en Gipuzkoa, 2017.

COVID-19

7,5%

Aecoc, (Fabrikatzaile eta Banatzaileen Elkartea) enpresak
apirilean egindako Covid-19ko kontsumo-ohiturei buruzko
inkesta baten arabera, Espainiako familien % 7,5ek agerian
utzi zuten elikagaien alferrik galtzea areagotu zutela
martxoan.
Neurri handi batean, gerta zitekeenaren beldurrak gehiegizko
tamaina duten erosketek eragindako alferrik galtzeak, eta
produktu ez-galkorren kasuan izan ezik (arrozak, pastak, lekaleak
edo olioak), zaborretara kondenatu ditu elikagai asko. Gehien
botatzen diren elikagaiak frutak eta barazkiak dira.
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ZER EGIN DEZAKET EGUNERO KONTSUMITZAILE GISA
ELIKAGAI-HONDAKIN GUTXIAGO SORTZEKO?

1

2
3

4
5

Prestatu zure erosketa:
idatzi asteko menua.

Izoztu:
beti da ideia ona.

Zerbitzatu janarikantitate txikiak:
ulertuz denek errepika
dezaketela platera, nahi
izanez gero.

Iraungitze-data
hurbilena duten
elikagaien kontsumoa
lehenetsi.

Aukeratu ontziratu gabeko
elikagaiak edo enbalaje
gutxiago dutenak.
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Soberakinak ongarri bihurtu:
adibidez, landareentzat.

Jatetxe batean bukatu ez
duzun janaria etxera
eraman.
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Antolatu hozkailua:
Beheko apalak (elikagai gordinak),
Erdiko apala (prestatutako
elikagaiak edo kontsumitzeko
prest daudenak), Goiko apala
(esnekiak eta arrautzak).

9

Prestatutako elikagaiak
berrerabili: mazedoniak, konpotak,
irabiakiak, tartak, kremak edo zopak
prestatu. Haragi- eta arrainhondarrak, kroketak, enpanadillak...
egiteko balio dute
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Bulegoan jaten baduzu, eraman
zure ontzi berrerabilgarria.
Dirua aurrezten lagunduko dizu
elikagai soberakinak
aprobetxatuz!
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