
PROBLEMA, KURIĄ TURI
SPRĘSTI KIEKVIENAS

Maisto švaistymas

Maisto švaistymas – didelė šių dienų problema, todėl
nenuostabu, kad su tuo kasmet stengiamasi vis labiau

kovoti: kuriami įvairiausi su „zero waste“ susiję
judėjimai, žmonės raginami atsisakyti vienkartinių

puodelių, šiaudelių, plastikinių maišelių, skatinamas
likučių panaudojimas ir atsakingas vartojimas.

APIE MAISTO ŠVAISTYMĄ
PASAKOJA DIETISTĖ

 GABIJA PAULINA JUODAGALVĖ



Maisto švaistymo problema aktuali visoje maisto tiekimo grandinėje, pradedant
žemės ūkio produktų gamyba ir baigiant sandėliavimu, perdirbimu, transportavimu,
prekyba ir vartojimu.

Netinkamas pirkinių ir ruošiamo maisto porcijų skaičiaus planavimas.
Reklaminių akcijų paskatintas apsipirkimas.
Žinių, kaip reikėtų vartoti produktus, pažymėtus tinkamumo vartoti terminais
„geriausias iki“ ir „tinka vartoti iki“, trūkumas.
Standartinės patiekalų porcijos restoranuose ir valgyklose, per mažai galimybių
vartotojui užsisakyti pusę porcijos arba ne visą porciją (atsisakant kurio nors
ingrediento).
Iššūkiai restoranams, valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo įstaigoms numatyti ir
suplanuoti klientų skaičių (perteklinė gamyba).
Sezono metu natūraliai atsirandantis tam tikrų maisto produktų perteklius.
Netinkamas produktų laikymas/transportavimas.

Dažniausios maisto švaistymo priežastys

Nepamatuotą

vartojimą ir maisto

švaistymą skatina:



Daugiau stulbinančių faktų
apie maisto švaistymą:

Per metus yra išmetama apie 20 proc. viso
pagaminamo maisto, kuris irdamas išskiria
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, rodo
Europos Komisijos duomenys.

Daugiausiai maisto atliekų susidaro namų ūkyje.
Dėl neilgo galiojimo laiko ar netinkamų
laikymo sąlygų daugiausiai išmetama vaisių ir
daržovių.

1.

2.

3.

Europos Sąjungoje kasmet yra išmetama net
88 milijonai tonų maisto, tačiau į šiukšlių
dėžes keliauja ne tik sugedę, bet ir vartojimui
tinkami produktai. 

Produktai, kurių geriausio galiojimo data yra
pasibaigusi, dažniausiai dar yra kurį laiką tinkami vartoti,

tad nereikėtų skubėti jų išmesti. O parduotuvėse
nebetinkami prekybai produktai taip pat gali būti

tikslingai panaudoti įvairiais būdais.
 



Vartotojai, tiksliai žinodami, kiek ir ko jiems reikia, parduotuvėse priima
mažiau impulsyvių sprendimų ir vėliau išmeta mažiau produktų. Taip pat svarbu
stebėti galiojimas datas, kad produktai būtų suvartoti laiku. Be to, maisto
atliekų kiekį padeda mažinti ir universalių produktų pirkimas – kuo daugiau
produkto panaudojimo būdų, tuo rečiau jis atsidurs šiukšlių dėžėje.

Su maisto švaistymu

kovoti turi visi
Norint pažaboti maisto švaistymo problemą,
priemonių reikia imtis kiekviename tiekimo
grandinės etape – nuo augintojų iki prekybininkų
bei vartotojų.

Vienas iš efektyviausių būdų, kuriais galime
prisidėti prie kovos su maisto švaistymu –
atsakingas pirkinių planavimas.



Dar viena priežastis, kodėl iššvaistome
daug maisto, yra sąvokų „Tinka vartoti
iki …( data)“ ir „Geriausia iki … (data)“
painiojimas.

1.

2.

3.

„Tinka vartoti iki …( data)“ yra naudojama
trumpo tinkamumo vartoti terminui ženklinti.
Paprastai tokie produktai laikomi šaldytuvuose ir
jų galiojimo terminas ne ilgesnis nei 30 parų.
Pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo
vartoti terminui, produktai netinkami vartojimui.

„Geriausias iki … (data)“ naudojama ilgesnio nei
30 parų tinkamumo vartoti termino produktų
ženklinimui. Dažniausiai tokie produktai laikomi
kambario temperatūros sąlygomis. Pasibaigus
tokiam tinkamumo vartoti terminui, parduoti
tokių produktų negalima.

Jei nespėjote suvartoti produkto iki „geriausias
iki …“ pabaigos, galite jį valgyti, nes produktas
nebus sugedęs, tik gali būti dalinai praradęs savo
prekinę išvaizdą: spalvą, formą, aromatą. Todėl
šalia nurodytos tinkamumo vartoti termino datos
būtinai turi būti nurodytos produkto laikymo
sąlygos.



Sudarinėjant pirkinių sąrašą rekomenduojama rinktis
šviežius produktus. O jų laiku nesunaudojus – užšaldyti.

Jau pagamintus gaminius reikėtų laikyti šaldytuve, o
indelius, kuriuose laikomas maistas, aptraukti tam skirta
plėvele. Jeigu turite prietaisą orui ištraukti iš indelio, ši
priemonė taip pat puikiai tinka galiojimo terminui
pailginti.

Nemažai maisto susitaupytų gaminant iš įvairiausių likučių.
Patiekalų likučius galima panaudoti įvairiausiais būdais.
Pavyzdžiui, likusią keptą paukštieną ar žuvį galima
pabaigti gaminant įvairias salotas, troškinius su
daržovėmis, užkepėles, picas, karštus sumuštinius ir
daugybę kitų dalykų. Senstančią duoną skanu pakepti
aliejuje, o sumalus sukietėjusį batoną gauname
džiūvėsėlius.

Likučių panaudojimas

Kovojant su maisto švaistymo problema Europos Sąjungos šalys
įsipareigojo iki 2030 m. siekti perpus sumažinti maisto atliekų

susidarymą visoje maisto grandinėje „nuo lauko iki stalo“. Maisto
atliekų prevencija įtraukta į Europos Komisijos naująjį žiedinės

ekonomikos paketą, skirtą Europos perėjimui prie žiedinės
ekonomikos, kuris turėtų paskatinti pasaulinį konkurencingumą,

tvarų augimą ir naujų darbo vietų kūrimą.



Maisto švaistymas – ne tik
neišnaudota galimybė pamaitinti

alkstančius, bet ir veltui eikvojami
kiti ištekliai – žemė, vanduo ir

energija, darbo jėga.

Ačiū už Jūsų
dėmesį!

Su maisto švaistymu kovoti turi visi!

Maisto švaistymo tema tampa ypač aktuali bei skaudi
šiandien, kuomet gresia pasaulinė maisto krizė, o

maisto kainos sparčiai auga. 

Todėl skatiname ir kviečiame visus prisidėti apie maisto švaistymo
mažinimo bei tai daryti skatinti kitus, juk maistas yra toks svarbus

ir brangus mūsų kasdieniame gyvenime, o su maisto švaistymu
turime kovoti visi!

 


