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Meniu pentru Schimbare
— DE CE CONTEAZĂ CONSUMUL RESPONSABIL DE HRANĂ —

Un ghid pentru profesorii și tinerii 
care doresc să schimbe lumea
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„Deficitul de resurse, creșterea populației, scăderea disponibilității și 
accesibilității terenurilor, creșterea deficitului de apă și degradarea solului ne 

solicită să regândim cele mai bune modalități de a utiliza resursele noastre 
pentru generațiile viitoare.”

       Hilal Elver
Raportorul special al ONU privind Dreptul la Hrană

„Pretutindeni oamenii se întreabă: Ce pot face cu adevărat? Răspunsul este pe 
cât de simplu, pe atât de tulburător: fiecare dintre noi muncește pentru a-și 

pune propria casă interioară în ordine.”

E. F. Schumacher
Mic înseamnă frumos. Economie cu chip uman

„Dacă punctul de pornire este respectul față de natură și oameni, diversitatea 
este o consecință inevitabilă.”

Helena Norberg-Hodge
Învățătură din Ladakh

„Nu poți parcurge nici măcar o singură zi fără a avea un impact asupra lumii 
din jurul tău. Ceea ce faci tu face diferența și va trebui să decizi ce 

diferență dorești să realizezi.”

Jane Goodall

„O democraţie vie se dezvoltă ca un copac, de la rădăcină în sus.” 

Vandana Shiva
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De ce contează
consumul responsabil

de hrană?
Hrana este o necesitate, hrana este o plăcere..., 

hrana ține de preferințele personale sau culturale.
Ne gândim de multe ori că hrana reprezintă, în pri-

mul rând, un drept al omului, care, în prezent, nu este 
pe deplin respectat pentru o persoană din nouă, la ni-
velul întregului glob. Privind către viitor, ne dăm seama 
că hrana reprezintă o mare îngrijorare la nivel mondial. 
În 2050, având aceeași planetă, va trebui să hrănim de 
trei ori mai mulți oameni decât cu un secol în urmă. Din 
acest punct de vedere, hrana reprezintă mult mai mult 
decât o poveste personală. Alegerile pe care le facem 
în ceea ce privește producția și consumul de alimente 
au deja consecințe directe sau indirecte asupra climei, 
utilizării resurselor, cum ar fi apa și solul, dar, în același 
timp, și asupra capacității oamenilor de a se hrăni și de a 
trăi o viață decentă aici sau în străinătate.

Dar nu toate dietele poartă aceeași amprentă. 
Când vine vorba despre alimentație, nivelul impactului 
pozitiv sau negativ al alegerilor noastre asupra oameni-
lor și planetei depinde în special de următoarele cinci 
aspecte: ce mâncăm, cât de mult mâncăm, câtă hrană 
irosim, cum a fost produsă hrana noastră și cine a bene-
ficiat de pe urma acesteia.

De trei ori pe zi, fiecare dintre noi are posibilitatea 
de a alege alimentele care ne influențează propria viață 
și pe a celor din jurul nostru. Într-o lume care numă-
ră peste 7 miliarde de oameni, propria noastră acțiune 
pozitivă ne poate părea o picătură într-un ocean, dar 
lucrurile nu stau așa. Dietele noastre europene, alături 
de cele ale locuitorilor din America de Nord, au cel mai 
puternic impact asupra mediului înconjurător și repre-
zintă motorul anumitor efecte negative. Dar, în inte-
riorul Europei, în special în cadrul celor nouă țări care 
fac parte din acest proiect, există mai multe abordări 
pozitive în ceea ce privește consumul responsabil de ali-
mente.

În această publicație, vă propunem să descoperiți 
mai multe despre maniera în care alimentele schimbă 
lumea. Publicația este împărțită în șase secțiuni, fiecare 
ilustrând și explicând o anumită tendință la nivel global  
cu privire la alimentație, ce reflectă o problemă care ar 
trebui adusă în atenția fiecăruia dintre noi, de la factorii 
de decizie politică la publicul larg. Aceste șase tendințe 
sunt:
•	 pierderea accelerată a soiurilor;
•	 creșterea consumului de produse din carne și lac-

tate;
•	 distanța tot mai mare dintre fermieri și consuma-

tori;
•	 pierderea caracterului sezonier;
•	 creșterea accelerată a consumului de alimente cu 

grad înalt de procesare și prezenţa uleiului de pal-
mier în jumătate dintre alimentele procesate;

•	 creșterea dramatică a risipei de alimente.
Acest scurt Ghid al consumului responsabil de hra-

nă este proiectat pentru profesorii și tinerii care doresc 
să devină cetăţeni activi la nivel global.

Acesta combină informații de bază cu povești, 
fapte importante cu sugestii pentru activități și resurse 
pentru a merge mai departe.

Mănâncă Responsabil este un proiect de educație 
la nivel mondial, implicând 550 de eco-școli din nouă 
țări europene (Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Le-
tonia, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia)

În zilele noastre, producția 
de alimente:
•	 contribuie mai mult la încălzirea globală decât 

toate mașinile, avioanele și trenurile luate la 
un loc;

•	 utilizează 70% din cantitatea de apă potabi-
lă, dar conduce la scăderea drastică a calității 
apei din cauza pesticidelor și a folosirii ferti-
lizatorilor;

•	 accelerează pierderea biodiversității;
•	 reprezintă unul dintre motoarele defrișării și 

deșertificării.
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Mănâncă responsabil:
•	 sprijină profesorii să introducă în lecţiile lor 

subiectul consumului responsabil de alimente;

•	 dezvoltă gândirea critică a copiilor și elevilor și 
sprijină activităţile acestora privind schimbări-
le responsabile din școală și din vecinătate;

•	 crește gradul de conștientizare a părinților și a 
întregii societăți privind impactul global al ale-
gerilor noastre de zi cu zi.

Actorii proiectului:
•	 1 800 de profesori și tutori își dezvoltă 

cunoștințele și abilitățile de înțelegere a legă-
turilor dintre producția de alimente, schim-
bările din societate, mediu și calitatea vieții 
noastre;

•	 550 de eco-școli europene derulează pe par-
cursul unui an programul educațional pe teme 
de consum responsabil de hrană;

•	 90 000 de copii și elevi sunt în căutare de 
oportunități pentru a face modificări respon-
sabile în propriul meniu, dar și în cel al persoa-
nelor din jurul lor.

5

Pentru mai multe informaţii despre Proiectul 
Mănâncă Responsabil, accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu
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Definiţii:
Fungicide: produse chimice folosite 

pentru a distruge sau a împiedica formarea 
ciupercilor.

Strat de ozon: un strat din învelișul de 
aer numit stratosferă, situat la aproximativ 
15 km deasupra suprafeței Pământului, care 
se comportă ca o imensă umbrelă protec-
toare pentru Pământ împotriva razelor 
untraviolete (care sunt nocive pentru 
plante și sănătatea omului).

SĂ CONSUMĂM 

HRANĂ LOCALĂ 

ȘI DE SEZON!
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1
Este momentul potrivit pentru a 

consuma căpșuni?
T E N D I N ţA  N R.  1 :

O R I C E  T I P  D E  A L I M E N T,

O R I C â N D, D E  O R I U N D E .

Hrana este o reflectare a specificului local natu-
ral. Deoarece în lume condițiile naturale variază de la 
o regiune la alta, hrana care se produce în fiecare zonă 
se diferențiază la fel de mult. Temperatura, dar și umi-
ditatea sau variațiile strălucirii Soarelui diferă de la o 
zonă la alta și se schimbă cu fiecare sezon. Bananele se 
dezvoltă cel mai bine în climatul tropical, în regiuni cât 
mai apropiate de Ecuator, de exemplu în ţări precum 
Ecuador. Nu au un sezon de recoltare specific, ci se pot 
coace tot timpul anului. Pe de altă parte, merii nu ar 
supraviețui la temperaturi tropicale, dar se cultivă foar-
te bine în climatul temperat din Europa și au o perioadă 
specifică de recoltare: vara și toamna. 

În fiecare țară, cu fiecare săptămână, ne îndreptăm 
către un alt sezon care aduce o mare diversitate de hra-
nă locală. Consumul de hrană sezonieră este o garanție 
a prospețimii, aceasta fiind mai bogată în nutrienți. 
Consumul de hrană locală este, totodată, garanția fap-
tului că aceasta nu a parcurs o distanță foarte mare, prin 
urmare nu a cauzat emisii inutile de CO2.

Persoanele care locuiesc în orașe și cumpără ali-
mente din supermarketuri pot avea impresia că nu 
mai există anotimpuri sau distanțe. Rafturile din mari-
le magazine arată în mare parte la fel, pe tot parcursul 
anului. Roșiile, castraveții, merele sau strugurii sunt la 
îndemână tot timpul anului. Asta înseamnă că aceste 
alimente au străbătut o distanță îndelungată și/sau au 
fost produse în sere, ceea ce implică un consum ridicat 
de energie în ambele cazuri. Sau mai poate însemna că 
acestea sunt vechi de câteva luni și au primit un tra-
tament pentru a li se încetini procesul de coacere (de 
exemplu fungicide sau ceară pentru mere). În acest caz, 
ele își pierd o parte prețioasă din nutrienți și rețin rezi-

duuri de pesticide. 
De exemplu, pentru noi, cei care locuim în Euro-

pa Centrală, merele ar trebui să fie tot timpul preferate 
în locul bananelor; dar, dacă este luna iunie, haideți să 
alegem mai multe tipuri de hrană delicioasă de sezon, 
cum ar fi căpșunii, de exemplu. Totuși, în ianuarie, ar fi 
mult mai sustenabil să consumăm mai degrabă merele 
păstrate decât căpșunii.

Hrana de sezon poate fi deseori mai ieftină decât 
cea care nu este de sezon, este mai gustoasă și poate 
susţine mai bine economia locală.

Rețea care capturează interacțiunile comerțului interna-
țional cu produse alimentare. Care este parcursul hranei? 
Participă toate țările în mod egal? (Foto: B.S. Halpern 
(T. Hengl; D. Groll) / Wikimedia Commons, via Wikimedia 
Commons)
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— P O V E S T I R E A  — 

 O cină surpriză (cu un nivel de 
carbon redus) 

„Este aproape 16.30! Aud că cineva sună la ușă!” spuse Cynthia, ajutând-o pe Agniezska să găsească 

mai multe perne pentru a putea sta jos, pe podea.

Josip, având mâinile pline de sticle cu suc de mere, intră cu încă alți cinci băieți. Mihaela, care era gazda 

întrunirii, alergă spre ușă pentru a întâmpina un nou grup de tineri. Cu excepția lui Gregor, toți cei 17 prieteni 

din programul internațional erau acolo. 

Răzvan a deschis conversația: „Deci, ce-i pregătim lui Gregor? Astăzi este 18 noiembrie, așadar mai 

rămân doar două săptămâni înainte de petrecerea de rămas bun! Îmi pare rău că el va fi primul care va pleca 

spre țara lui, Slovenia, însă sunt entuziasmat de pregătirile pentru petrecerea surpriză!”

Cynthia a continuat: „Noi am găsit o locaţie grozavă! Bunica Mihaelei, singura noastră prietenă locală, 

a fost de acord să folosim casa ei. Este destul de spaţioasă pentru 30 de persoane, chiar și pentru a dormi și 

există și un șemineu acolo. Ce trebuie să decidem noi acum este ce anume vom pregăti pentru cină.” 

Agniezska a răspuns direct: „Din moment ce Gregor în următorul semestrul va studia probleme de me-

diu, ar fi logic și drăguţ să pregătim o cină prietenoasă cu mediul, nu-i așa? Cum ar fi o cină surpriză scăzută 

în carbon!”

Cynthia a adăugat: „Ce idee bună! Ar putea fi o mâncare cu zero kilometri!”

Martin: „Fetelor, ce limbă vorbiţi voi? Zero ce?”

Cynthia: „Zero kilometri ai alimentelor. Înseamnă că hrana nu a străbătut sute sau mii de kilometri pen-

tru a ajunge la tine. O amprentă redusă de carbon înseamnă că producția sau transportul alimentelor nu au 

emis atât de multe gaze cu efect de seră care determină încălzirea atmosferei și provoacă schimbarea climei.” 

Josip, care a fost tăcut până în acel moment, a adăugat: „Dacă dorim să reducem amprenta de carbon, 

ar trebui să facem o cină de sezon. De exemplu, nu ar trebui să folosim căpșuni, deoarece sezonul lor a trecut 

aici, așadar căpșunii ar trebui să vină din Spania, de la 2 000 de km distanță. La fel și cu roșiile, care acum 

sunt produse în sere încălzite, prin urmare folosind energie! Trebuie să alegem hrană locală, din acest sezon.”

Martin: „Dar nu vom putea găsi ingrediente proaspete! Nimic nu mai crește aici în noiembrie și decem-

brie. Poți doar să găsești mâncare ce vine din afară.” 

Josip spuse: „Nu e adevărat. De exemplu, putem face o supă excelentă de dovleac, deoarece sezonul 

său a fost acum două luni și s-a conservat foarte bine. Și înainte de supă, am putea face niște delicioase 

chipsuri din napi care se vând la piață în momentul de față. Tot ce trebuie să faci este să îi coci în cuptor cu 

un pic de sare și câteva linguri de ulei și vor fi foarte crocanţi. Sunt delicioși și mai sănătoși decât chipsurile 

de cartofi.”

Mihaela: „Asta este o idee grozavă. Putem să folosim morcovi proaspeți și țelină, deoarece se pot obţine 

chiar și iarna! Pot face un sos delicios din iaurt și mărar. În septembrie am uscat mărarul pe care l-am crescut 

în balcon!”

Agniezska: „Mi-ar plăcea să prepar ceva cu spanac, cartofi și brânză locală de capră ca meniu princi-

pal. Mă voi gândi la o reţetă. Presupun că, dacă dorim să reducem amprenta de carbon, ar trebui să evităm 

carnea, în special cea roșie.”

8
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Martin: „Nu prea îmi place brânza de capră! Însă pot trece peste, dacă va fi un desert bun. Ce ziceţi 
de ananas la grătar?”

Agnieszka: „Păi, poate fi de sezon, însă nu este foarte local! Ananasul se cultivă în Filipine sau Cos-
ta Rica și este transportat mii de km ca să ajungă aici. Mai bine să preparăm un tort de mere și nuci. Am 
umplut cutii întregi de mere din merii bătrâni ai bunicii, în septembrie. Desigur, sunt mici și nu la fel de 
aspectuoase ca cele din magazine, dar sunt dulci-acrișoare.”Mihaela: „Și nu provin din partea cealaltă a planetei, cum ar fi Noua Zeelandă, care se află la 12 000 
de km depărtare! Este mai mult decât pot călători eu într-un an! Și nu este nevoie doar de combustibil 
pentru o asemenea distanţă, asta este problema. Știaţi că multe fructe și legume ce vin din afară sunt 
culese înainte de a fi coapte și primesc după recoltare tratamente chimice cu fungicide pentru a li se mări 
perioada de valabilitate?”

Josip: „Iar bromura de metil, un pesticid toxic, este, de asemenea, foarte des folosit ca fumigant 
pentru mere, înainte de export, pentru a ucide insectele care ar putea fi în ele. Acest gaz este dăunător 
stratului de ozon!”

Cynthia: „Iar dacă alegi merele din regiunea ta, susţii economia locală și păstrezi varietatea locală. 
Sugerez adăugarea unor prune uscate la tortul de mere. Am uscat câteva luna trecută, cu puţină scorţi-
șoară, zahăr și rom. Vecinii noștri ne-au oferit multe prune anul acesta și am făcut o rezervă considerabilă!”

Martin: „Cunoașteţi atât de multe despre hrana de sezon. Sunt foarte impresionat și sunt nerăb-
dător să gust din toate! Sunt convins că Gregor va fi uimit să descopere că putem găti mâncare gustoasă, 
care poate, în același timp, să respecte și planeta!”

Întrebări pentru 
dezbateri:
•	 Ce hrană este caracteristică fiecărui 

sezon?

•	 Cât de frecvent consumăm hrană de 
sezon la școală sau acasă?

•	 Care este distanţa obișnuită parcursă 
de un meniu? Care este echivalentul 
în emisii de gaze cu efect de seră?

•	 Care sunt beneficiile consumului de 
alimente de sezon?

Datorită producției obținute în sere, putem consuma căpșuni încă din luna ianuarie sau castraveți pe tot parcursul anului. O regiune din 
apropierea orașului Almeria, din Spania, are cea mai mare concentrație de sere din lume, care acoperă 26 000 de hectare (egală cu suprafața 
Maltei). Acestă regiune este numită de localnici „marea din plastic”. Mulți imigranți legali și ilegali muncesc acolo în condiții care nu respectă 
demnitatea umană. Pentru a afla mai multe detalii cu privire la drepturile omului și la munca decentă, citiți Capitolul 4. (Foto: Google Earth)
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Știaţi că...
•	 ...fructele și legumele care nu sunt de se-

zon sunt crescute în sere încălzite sau provin 
de departe? Când fructele și legumele sunt 
transportate cu avionul, se consumă între de 
10 și 20 de ori mai mult combustibil decât 
pentru un fruct sau o legumă ce se produce 
local, pe parcursul sezonului.1

•	 ...pentru ca un kilogram de căpșuni să ajungă 
la noi în timpul iernii, se vor consuma până la 5 
litri de combustibil?2

Idei de acţiune:
•	 Calculaţi amprenta de carbon pentru 

hrana voastră și analizaţi modul în care 
aceasta se schimbă când folosiţi ingredi-
ente de origine diferită.

•	 Realizaţi propriul calendar de fructe și 
legume în fiecare anotimp și încercaţi 
rețete noi.

•	 Găsiţi fermieri care produc legume, fruc-
te, carne, ouă sau brânză bio și de la care 
puteţi cumpăra în mod direct.

•	 Identificaţi posibilitatea de a cumpăra 
direct de la fermierii locali în fiecare ano-
timp pentru cantina școlii.

Conceptul de „mile alimentare” exprimă distanța pe care o parcurge 
hrana înainte de a fi consumată. Pentru a micșora această distanță, 
trebuie să reducem emisiile de carbon din timpul transportului cu va-
porul, trenul, camionul sau avionul. Însă transportul înseamnă doar o 
parte din amprenta de carbon a alimentelor. Producția, prelucrarea și 
ambalarea au o contribuție mult mai mare. În plus, ceea ce mâncăm 
contează la fel de mult: producția de legume determină o amprentă de 
carbon mai mică decât producția de carne (aflați mai multe în Capito-
lul 2). (Foto: Creative Commons) 

Surse de inspiraţie:
•	 Încearcă să mănânci hrană locală (completează chestionarul): http://www.eatlowcarbon.org/
•	 Calculatorul pentru amprenta de carbon a alimentelor: http://www.foodcarbon.co.uk/index.html
•	 Despre drumul alimentelor: http://www.sustainweb.org/foodandclimatechange/archive_food_miles/
•	 Activitate pentru elevi despre hrana de sezon: 

http://www.nourishlife.org/teach/curriculum/activity-2-seasonal-local-foods/
•	 Despre drumul alimentelor și sănătate: https://food-hub.org/files/resources/Food%20Miles.pdf
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Conexiuni:
•	 Consumul de alimente locale de sezon ajută la limitarea transportului inutil care foloseşte energie.
•	 Consumul de alimente locale de sezon ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ce cauzează 

schimbarea climei.
•	 Consumul de alimente locale de sezon contribuie la păstrarea biodiversității.

Producția alimentară este responsa-
bilă de cele mai multe emisii de gaze 
cu efecte de seră
În ceea ce privește producția de alimente, un studiu3 din SUA 
a constatat că transportul acestora contribuie cu 11% din emi-
siile de gaze cu efect de seră. Etapa de producție contribuie 
cu 83%. Producția include prelucrarea alimentelor, fabricarea 
și prepararea lor, nu doar producția agricolă. Acest lucru este 
exemplificat în grafic pentru transportul produselor alimenta-
re din Regatul Unit.4 Aceasta înseamnă că pot fi puse multe 
alte întrebări, în afară de: „De unde vine mâncarea mea?”, 
„Ce mănânc?” și „Cum a fost produsă mâncarea mea?”, în-
trebări cheie ce vor fi explicate în capitolele următoare. 
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Definiţii:
Dezvoltare sustenabilă: dezvoltare care satisface 

nevoile prezentului fără a compromite capacitatea gene-
rațiilor viitoare de a-și îndeplini propriile nevoi.

Dioxid de carbon (CO2 ): gaz incolor format prin 
arderea combustibililor, a materiilor vegetale și prin 
acțiunea de respirare. În cantitate mare, CO2 contribuie 
la schimbarea climatului. 

Schimbări climatice: schimbare pe termen lung în 
clima Pământului, modificare datorată în special creșterii 
temperaturii medii. 

12



13

2
Care este legătura dintre aripile 
de pui și Pădurea Amazoniană?

— T E N D I N ț A  N R .  2  —  
C R E ș T E R E A  C O N S U M U L U I  D E

C A R N E  L A  N I V E L  M O N D I A L 

Ce se întâmplă dacă ceva la fel de simplu și de 
obișnuit ca o bucată de carne se află de fapt, în centrul 
multor întrebări cu privire la viitorul planetei? Această 
întrebare se pune pentru că sunt în joc două tendințe: 
prima deoarece trăiesc din ce în ce mai mulți oameni pe 
planetă și, până în 2050, vor fi peste 9 miliarde, ceea 
ce va necesita o producție tot mai mare de alimente. 
A doua tendință se referă la carnea și produsele lacta-
te (lapte, brânză, iaurt etc.) care intră din ce în ce mai 
mult în alimentația oamenilor, în fiecare zi. Iar creșterea 
animalelor necesită o mulțime de resurse. Pe scurt, 
există tot mai multe persoane care consumă o cantitate 
tot mai mare de carne și lactate, în timp ce resursele de 
care dispunem rămân neschimbate.

Creșterea consumului este foarte vizibilă în țări 
precum China, dar cei mai mari consumatori de carne 
trăiesc în Europa, Statele Unite și alte țări industrializa-
te, în care consumul a stagnat oarecum.

Creșterea unui număr mai mare de animale pre-
zintă tot mai multe provocări legate de sustenabilitate. 
Consumul de carne este considerat de experții ONU 
un factor ce cauzează schimbările climatice și este frec-
vent legat de suprasolicitarea sau poluarea resurselor 
naturale (apă, sol, ecosisteme).5

Însă de ce carnea a devenit mai periculoasă pen-
tru climă decât transportul? Motivul este nevoia de te-
ren pentru creșterea animalelor. Defrișarea și cultiva-
rea de furaje, cum ar fi soia și porumbul, sau extinderea 
pășunilor determină un nivel foarte ridicat de dioxid de 
carbon. De asemenea, se știe faptul că animalele emană 

o cantitate foarte mare de metan, un gaz ce încălzește 
clima de 23 de ori mai mult decât dioxidul de carbon. 

Prin urmare, consumul mai redus de carne este 
un pas concret pentru a diminua schimbările climatice 
și, probabil, mai ușor decât înlocuirea întregului sistem 
de transport.

De asemenea, din următoarea povestire, veți pu-
tea afla legătura dintre consumul de carne și efectivul 
de animale din America Latină.

Defrișare - o pădure tropicală este eliminată pentru a face loc 
animalelor să pășuneze sau producerii de furaje pentru bovine. 
Cum este legat acest fenomen de consumul nostru de carne și  
produse lactate? (Foto: By Pedro Biondi/ABr [CC BY 3.0 br (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia 
Commons)
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— P O V E S T I R E A  — 

Din Paraguay până în

farfuria mea

Atunci când Maria trecu de ușile impunătoare ale școlii cehești, își simți gura uscându-se. 

Avea emoții pentru discursul pe care urma să îl țină elevilor. „Cum aveau să reacționeze aceștia?”

Era aceeași întrebare pe care și-o pusese în urmă cu două săptămâni, atunci când avionul 

decolase din țara ei, Paraguay. Fiind proprietarul unei mici ferme, dar și profesor, considerase că 

era important să informeze tineretul european despre ceea ce se întâmpla în regiunea ei, dar și în 

alte țări din vecinătate, precum Brazilia sau Argentina.

Toate cele 120 de locuri ale sălii de conferinţă erau ocupate. Elevii își luaseră scaune supli-

mentare din alte clase, pentru a participa la eveniment. Era pentru prima dată când aveau să facă 

ceva special de Ziua Mondială a Alimentației, care are loc în fiecare an pe 16 octombrie, zi în care, 

în toată lumea se sărbătorește dreptul omului de a avea acces la hrană. 

Când s-a făcut liniște, ea a început: „Numele meu este Maria. Locuiesc în Paraguay, o țară 

din America de Sud și mă aflu aici pentru a vă vorbi despre o problemă importantă atât pentru 

comunitatea mea, cât și pentru multe altele din America Latină. Această problemă are un nume 

foarte scurt, format din numai 4 litere: S-O-I-A.” 

Maria arătă o fotografie care fusese făcută de sus. O parte părea a fi o pădure, iar restul re-

prezenta un câmp întins. Ea continuă: „Astăzi, în regiunea în care locuiesc, majoritatea câmpurilor 

sunt ocupate de plantații de soia. Oriunde vezi cu ochii, numai culturi de soia. Multe păduri au fost 

defrișate pentru a face loc plantațiilor de soia. Același lucru se întâmplă și în Brazilia cu Pădurea 

Amazoniană. Înainte, pădurea favoriza scăderea temperaturilor, deoarece copacii ajutau ca umidi-

tatea din sol să ajungă în aer. Acum, dimpotrivă, temperaturile sunt mai ridicate, din cauza acestor 

câmpuri întinse. Astăzi, însă, pentru noi și mai periculoase sunt avioanele.”

Avioanele? Elevii păreau foarte nedumeriți. Care putea fi legătura dintre avioane și 

plantațiile de soia? 

Ea explică: „Câteodată, avioanele stropesc câmpurile cu produse chimice pentru a uci-

de insectele care amenință boabele de soia. Acestea se numesc pesticide. Pentru acest lucru se 

folosesc și tractoare, însă dată fiind suprafața câmpurilor, se utilizează avioane pentru grăbirea 

procesului. Noi respirăm acest aer plin de substanțe periculoase pentru sănătate, iar apa pe care o 

bem începe și ea să fie contaminată.” 

Ea adăugă: „Acest model de agricultură este denumit intensiv sau agricultură industrială 

și este foarte diferit de ceea ce eu, fratele meu și restul familiei mele de fermieri practicăm. Noi 

nu plantăm o singură cultură, ci mai multe. Noi creștem în armonie cu natura, nu împotriva ei și 

producem în special hrană pentru oameni.”

Un elev a ridicat mâna: „Pentru oameni? Înseamnă că soia nu este pentru oameni? Cine o 

consumă, atunci?”

Cu ochii strălucitori, Maria spuse: „Animalele. Cea mai mare parte din cantitatea de soia 

este exportată către țările voastre, în Europa. Iar aceasta nu este pentru consumul uman, ci pentru 

porci, găini sau vaci. Este utilizată în principal în fermele de animale, acolo unde animalele sunt 

crescute în interior, iar, din păcate, acest tip de fermă este din ce în ce mai 

des întâlnit în Europa.”
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Elevii nu puteau să tacă, au fost foarte surprinși de ce au auzit. Doamna Frelichová, profesor de 
știinţe, a fost nevoită să le ceară să facă liniște. Un elev a ridicat mâna și a întrebat: „Înseamnă că toată soia traversează Oceanul Atlantic pentru a 
ajunge aici? Înseamnă că există o legătură între friptura mea de porc și distrugerea Pădurii Amazoniene?”

„Da, din păcate, așa este. Hrana ta are legături cu zone îndepărtate și, uneori, nu știm asta. știi, 
mâncarea schimbă lumea. O poate face spre bine sau o poate face spre rău. Mai rău este când se produc 
încălcări ale drepturilor omului sau distrugerea Pământului de care toți depindem.”„și cum aleg să fie mai bine?” a întrebat același elev.„Păi, ești deja pe drumul cel bun, dacă ai început să pui întrebări, așa cum o faci și acum! Apoi, 

pasul următor ar fi să alegi ceea ce mănânci într-un mod mai conștiincios și să cauți alimente care au 
fost produse într-un mod ce respectă valorile tale. Sunt fermieri în Europa care încearcă să crească ani-
male prin modalități ce respectă viața și natura și, în loc să importe soia din țara mea, ei lasă animalele 
să pască afară sau le hrănesc cu furaje pe care le cultivă ei înșiși. Acest lucru este înțelept și trebuie să le 
mulțumim pentru asta.”

Întrebări pentru 
dezbateri:
•	 Care sunt cauzele principale ale 

despăduririlor care se fac în Pădurea 
Amazoniană?

•	 Câtă carne consumăm săptămânal? 
Cât înseamnă asta pe an?

•	 Cum este produsă carnea pe care o 
mâncăm şi de unde provine?

Pui crescuți în ferme industriale. (Foto: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Săo Paulo Agriculturasp [CC BY 2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons)

Găini crescute liber. (Foto: Creative Commons)
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Știaţi că...
•	 ...deja o treime din terenul arabil de pe glob 

este utilizat pentru creșterea animalelor? 
Până în anul 2050, jumătate din terenul ara-
bil ar putea fi necesar pentru a hrăni efecti-
vele de animale.6

•	 ...pentru a hrăni animalele din fermele Eu-
ropei cu soia, sunt necesare 11 milioane de 
hectare de pământ în America Latină, cea ce 
este echivalent cu suprafaţa Bulgariei?7

•	 ...se estimează că sunt necesari 2 400 de litri 
de apă pentru a produce un hamburger?8

•	 ...Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 
recomandă limitarea consumului de carne la 
37 de kilograme pentru fiecare persoană, pe 
an?9

Un avion utilitar împrăștie pesticide peste o cultură de soia.
(Foto: Creative Commons)

Idei de acţiune:
•	 Căutaţi reţete de mâncăruri vegetariene gustoase 

şi alegeţi una pe care să o preparaţi împreună cu 
prietenii.

•	 Alăturați-vă campaniei internaționale „Lunea fără 
carne”.

•	 Aflaţi mai multe despre codurile înscrise pe ouă 
pentru a înţelege ce categorii de pui se pot obţine.

•	 Vizitaţi o fermă locală în care se produce carne 
ecologică.

Surse de inspiraţie: 
Campania împotriva expansiunii plantațiilor de soia: 
https://www.youtube.com/watch?v=8y3pPt3dlTQ
Articol „Națiunile Unite: mâncați mai puțină carne”, în The Guardian:
http://www.theguardian.com/environment/2008/sep/07/food.foodanddrink 
Articol „Consumul mai redus de carne influențează schimbările climatice”, în The Guardian:
http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/03/eating-less-meat-curb-climate-change
Articol despre produsele lactate și poluarea râurilor:
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/05/think-dairy-farming-is-benign-our-rivers-tell-a-different-story
Articol referitor la consumul de carne și sănătate:
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/04/animal-protein-diets-smoking-meat-eggs-dairy
Atlasul Cărnii, Fundația Heinrich Boll și Prietenii Pământului: https://www.foeeurope.org/meat-atlas

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu
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Grafic privind 
consumul de 
carne în țările 
partenere și în 
alte state:

Conexiuni:
•	 Consumul mai redus de carne ajută la lupta împotriva schimbărilor climatice.
•	 Consumul mai redus de carne ajută la economisirea apei.
•	 Consumul cărnii de calitate (obţinută într-un mod sustenabil) ajută la economisirea apei subterane, 

menținerea calității solului și salvarea speciilor de animale.

Consumul individual de carne (kg/an).

Nivel mondial
Europa

Bulgaria
Croația

Republica Cehă
Letonia

Malta
Polonia

România
Slovacia
Slovenia

India
Etiopia

SUA
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SĂ MÂNCĂM 

MAI MULTE 

ALIMENTE 

PROASPETE ȘI 

INTEGRALE!

Definiţii:
Nutrienți: substanțe care oferă corpului energie și 

tot ce are nevoie pentru a se dezvolta. Nutrienții nece-
sari în cantități mici se numesc micronutrienți, de exem-
plu vitamine și minerale, pe când cei care sunt necesari 
în cantități mari se numesc macronutrienți, cum ar fi 
carbohidrații, proteinele și grăsimile. 

Turbării: zone umede ce conțin un amestec de plante 
descompuse, care au fost acumulate într-un mediu satu-
rat de apă, în decursul miilor de ani. Ecosistemul de tur-
bărie este cel mai eficient rezervor de carbon al planetei.

Rezervor de carbon: sistem natural ce înlătură dioxi-
dul de carbon din atmosferă și îl depozitează. Oceanele, 
turbăriile, solurile și plantele sunt considerate rezervoare 
de carbon.



19

Care este legătura dintre prăjituri, înghețată, 
chipsuri și ciocolată? Simplu, toate aceste produse sunt 
alimente extrem de procesate. Faţă de un ou, care este 
neprocesat sau o pâine, care este procesată moderat, 
produse precum prăjiturile, chipsurile sau ciocolata sunt 
alimente intens procesate și, pentru a fi produse, toate 
acestea necesită mai mulți pași preliminari; cu excepția 
cazului în care sunt făcute în casă, ele au un adaos mare 
de zahăr, grăsimi și săruri, pentru a face ca gustul lor 
să pară mai apetisant sau aditivi alimentari pentru a le 
prelungi termenul de valabilitate.

În porții mari, alimentele puternic procesate 
constituie factori ce facilitează alarmanta problemă 
mondială a persoanelor supraponderale sau obeze. În 
ultimii 10 ani, obezitatea a devenit principala proble-
mă de sănătate în întreaga lume! Un adult din trei are 
un exces de greutate. Alimentele extrem de procesate 
cauzează probleme de sănătate oamenilor și, totodată, 
aduc prejudicii mediului înconjurător. Coacerea, prăji-
rea, uscarea, înghețarea reprezintă metode de proce-
sare care necesită un consum ridicat de energie. Prin 
urmare, produsele procesate consumă mult mai multe 
resurse, spre deosebire de hrana simplă, precum legu-
mele, fructele sau ouăle.

O altă caracteristică pe care o au în comun aces-
te alimente este faptul că majoritatea conțin ulei de 
palmier. Se estimează că acest ulei vegetal se regăsește 
în 50% dintre toate produsele ambalate în magazinele 
mici și mari de lângă casa ta, cum ar fi alimente, dar 
și cosmetice, produse de curățenie, hrană pentru ani-
male și chiar în carburanți.10 Majoritatea producției de 

ulei din palmier provine din Indonezia și Malaezia, unde 
zone uriașe din pădurea tropicală și turbării au fost înlo-
cuite în masă cu plantații de palmieri.

Ca urmare, uleiul de palmier este în legătură di-
rectă cu dispariția unor ecosisteme prețioase, dar și cu 
dispariția unor triburi locale și a stilului lor de viață. 

Din următoarele două povestiri, veți afla mai 
multe despre hrana sănătoasă și impactul plantațiilor de 
palmieri în Indonezia. 

3
O altă perspectivă
asupra biscuiților

— T E N D I N ț A  N R .  3  —  
C O N S U M Ă M  D I N  C E  Î N  C E  M A I

M U L T  A L I M E N T E  P R O C E S A T E

Plantație de palmier de ulei care înlocuiește pădurea tropicală din Indonezia. 
(Foto: Glopolis) 
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— P O V E S T I R E A  — 

Alimentul acesta mă hrăneşte?

De la distanță, Ondřej putea vedea că bunicul său era deja afară, pregătit de muncă. Bunicul purta o 

pereche de pantaloni vechi, puțin rupți și o curea din piele de care atârnau tot felul de ustensile. 

„A! Nepoate, sunt bucuros că mă ajuți să repar gardul grădinii! Dar ce ai tu acolo, Ondra?” a întrebat 

bunicul.
„Biscuiţi de ciocolată cu jeleu de cireșe înăuntru, sunt buni!”

„Hmm, buni pentru ce? Nu ai luat prânzul și nu ai mâncat desertul puțin mai devreme?” a întrebat 

bunicul.
„Hmm, da, dar sunt buni pentru mine! Scrie aici... plini de energie!”

„Ondričko, în curând faci 12 ani.... Chiar crezi asta?” 

Ondra își plecă într-o parte capul: „Ce vrei să spui?” 

„Cred că ești destul de mare să gândești cu propriul tău cap și nu să te iei după un personaj de pe un pa-

chet de biscuiți! Cu toate ambalajele lucioase și reclamele de la televizor, înseamnă să nu îți mai pui întrebări. 

Acum îți voi spune ceva important, ceva ce eu am învățat și de aceea vreau ca tu să îți amintești toată viața.” 

Bunicul a făcut o pauză, a pus ciocanul într-unul din buzunare și apoi a spus: „Hrana care îți oferă 

energia adevărată este hrana care conține viață.” 

Ondra făcu ochii mari și repetă: „Conține viață? Ca atunci când un fruct are un vierme înăuntru?” 

Bunicul râse, scuturându-și tot trupul. „Nu chiar, dar te apropii. De ce mănânci?”

Ondra răspunse fără ezitare: „Pentru că mâncarea are gust bun. și pentru că mă ține în viață. Fără 

mâncare m-aș îmbolnăvi și aș muri…”

„Da, ai dreptate. Mâncarea îți dă viață. Așa că cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru corpul 

tău este să cauți hrană cu viață interioară! Viața interioară înseamnă că hrana ta deţine încă energia vieții. 

Gândește-te la o sămânță. De exemplu, imaginează-ți o mică boabă de mazăre. Dacă pui apă peste ea și o 

lași la întuneric, a doua zi ea va începe să germineze. Asta înseamnă că această boabă de mazăre conține o 

puternică energie a vieții. Ar putea deveni o plantă, dacă nu ai mânca-o. Același lucru se întâmplă și cu car-

tofii dulci pe care bunica ta îi gătește chiar acum. Dacă îi replantez, anul următor voi avea mai mulți cartofi.”

„Aaa, dar cum rămâne cu fructele? și ele conțin viață, nu?”

„Da, da. Cu cât sunt mai proaspete, cu atât îţi dăruiesc mai multă viață. Cel mai bine este să mănânci 

alimente care provin direct din pământ sau care tocmai au fost culese dintr-un copac.”

„Asta înseamnă că suntem norocoși că tu cultivi hrana pe care o mâncăm, bunicule!”

„Da, suntem. și la fel de important este și să încerci să modifici cât mai puțin posibil hrana pe care ți-o 

oferă natura, pentru a avea cele mai mari șanse de a primi cât mai mult din viața lor interioară. Unchiul tău, 

care a studiat medicina, ar vorbi despre menținerea unui nivel maxim de substanțe nutritive și vitamine, dar 

eu prefer să vorbesc despre viață!”

„Ce înseamnă să modifici hrana?” 

„Păi, modifici hrana atunci când o transformi, când o procesezi.

Uită-te la biscuiții tăi… câtă viață crezi că mai există înăuntrul lor?”
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Știaţi că...
•	 ...aproape 42 de milioane de copii sub vârsta 

de 5 ani erau suprapoderali sau obezi în anul 
2013?11

•	 ...cel puțin 2,6 milioane de oameni mor zilnic 
din cauza supraponderalității sau obezității? 
(de obezitate sunt legate și alte boli cronice 
cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare sau 
diabetul).12

•	 ...în zilele noastre, oamenii de pretutindeni 
consumă în medie cu 20% mai mult zahăr și 
îndulcitori față de părinții sau bunicii lor, în 
1960?13

— P O V E S T I R E A  — 

Pădurea noastră,casa mea
Bujang se opri și privi din vârful dealului. Acest loc fusese cândva preferatul său. Dacă se urca 

într-un arbore Langsat, putea să vadă multe fără să fie văzut la rândul său. Acesta era un arbore destul 
de special: nu numai că făcea fructe delicioase, dar părți ale copacului erau utilizate și la prepararea me-
dicamentelor tradiționale. Scoarța putea fi folosită pentru tratarea malariei, fapt foarte important într-o 
țară tropicală, precum Indonezia! Bunica lui Bujang îl învățase să prepare antidotul. Aceasta i-a mai spus 
că medicina se regăsește în natură, iar persoanele care cunosc plantele dețin o înțelepciune deosebită. Din acest copac, el putea observa mai ușor porcii mistreți care urmau să fie vânați. Deși viața nu 
era ușoară în pădure, aceasta a fost casa lui și a părinților săi timp de multe generații, unde nu suferiseră 
niciodată de foame. 

Dar, într-un singur an, totul s-a schimbat. Copacul Langsat nu mai exista. Bujang se încruntă. În 
locul peisajului sălbatic plin de diferiți arbori, flori și alte plante, apăruseră palmierii plantați în linii drepte, 
ca niște soldați. Deși frumoși în aparență, palmierii drepți nu permiteau să se dezvolte la baza lor alte 
plante în afara unor ierburi mărunte, iar porcii mistreți se împuținaseră. Altceva de mâncare era acum 
mult mai greu de găsit.

Bujang încă nu era obișnuit cu liniștea, după zgomotul mașinilor aduse pentru a defrișa pădurea 
sălbatică, zgomot care înlocuise simfonia păsărilor, insectelor, maimuțelor și urangutanilor care trăiseră 
înainte acolo. Nu mai exista viață - casa lui devenise un deșert verde.

21
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Informaţii despre uleiul 
de palmier din Indonezia

Ce este uleiul de palmier?

Uleiul de palmier este cel mai utilizat ulei de pe planetă. De la apariţia sa, în 1960, producția de ulei 

de palmier s-a dublat la fiecare 10 ani.14 Este foarte des întâlnit în industria alimentară, deoarece este ușor 

de produs, poate fi procesat cu ușurinţă și utilizat în mai multe tipuri de produse. Din acest motiv, el poate 

fi regăsit într-un număr considerabil de produse alimentare procesate. De asemenea, acesta este folosit ca 

ulei de gătit, combustibil și chiar pentru produse cosmetice sau detergenţi.

Unde este produs uleiul de palmier? 

Cea mai mare parte a producţiei se obţine în Indonezia și Malaezia, urmate de Thailanda, Columbia, 

Nigeria, Papua Noua Guinee și Ecuador. Pe tot globul, este estimat că peste 13 milioane de hectare de 

pământ sunt folosite pentru plantaţiile de palmieri.15 Asta însemnând de 1,6 ori mărimea Republicii Cehe. 

Datorită cererii mari de ulei de palmier, plantaţiile sunt răspândite în toate regiunile tropicale. 

Care este legătura între uleiul de palmier şi mediu?

Fructele de palmier pot fi recoltate pe tot parcursul anului și, în medie, se obţin zece tone de fructe la 

hectar. Acest lucru înseamnă că pentru aceeași cantitate de ulei obţinută, culturile de palmier necesită de 

5 până la 10 ori mai puțin teren faţă de cele de soia, floarea-soarelui sau rapiță.16 Ca urmare, producerea sa 

este foarte eficientă. Cu toate acestea, creșterea cererii și modelul predominant de producție reprezintă 

provocări serioase pentru mediu.

Expansiunea în masă a monoculturii în ultimii ani a constituit principalul factor al defrișărilor în Indo-

nezia.17 Rata defrișărilor din Indonezia este una dintre cele mai mari din lume.18 În fiecare an sunt distruse 

prin incendiere din ce în ce mai multe păduri și turbării, considerate un rezervor important de carbon. Ca re-

zultat, Indonezia este una dintre ţările care emite cea mai mare cantitate de gaze cu efect de seră din lume, 

chiar dacă nu este o ţară industrializată.19 În acest an, intensificarea incendierii pădurilor a fost atât de mare 

încât țările vecine (Malaezia, Singapore) au înregistrat nivelul de poluare (indicele standard de poluare) de 

Fructe de palmier. (Foto: Glopolis)

Pădurea tropicală dispare pentru 

a face loc palmierului de ulei. 

 (Foto: Creative Commons)

Ceaţă în Penang (Malaezia) datorată 

focului din Indonezia, aflat la sute de 

kilometri depărtare, în luna septembrie 

2015. (Foto: Glopolis)
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341 unităţi (300 fiind deja considerat un pericol pentru sănătate). În unele locuri din Indonezia se poate 
atinge un indice de poluare de 2 000 de unităţi!20Distrugerea acestor ecosisteme prețioase prezintă, de asemenea, un risc pentru animalele sălbatice, 
provocând dispariția acestora. Ca o consecință a defrișărilor, urangutanul, tigrul de Sumatra și elefanții 
reprezintă trei dintre numeroasele specii aflate în pericol de extincţie.Care este efectul uleiului de palmier asupra vieții? Suku Anak Dalam (însemnând „Copiii pădurii”) este unul dintre ultimele triburi din Sumatra al căror 

mod de viață este în totalitate dependent de pădurile tropicale. Din cei aproximativ 200 000 de membri ai 
tribului, doar 1 500 de indivizi mai păstrează modalitățile tradiționale de trai. Ca rezultat al diminuării suprafeţei 
pădurilor, un număr mare de nomazi au fost forțați să se stabilească pe plantațiile de palmieri.

O treime din plantațiile de palmieri din Indonezia sunt deținute de fermierii locali. Uleiul de palmier este 
pentru ei o oportunitate de a avea un venit. Cu toate acestea, afacerea nu este una stabilă. Prețul uleiul de 
palmier este variabil, iar fertilizatorii pe care micii fermieri sunt nevoiți să-i achiziționeze sunt costisitori. Când 
prețul uleiului de palmier scade, fermierii sunt în pericol să nu obţină niciun venit.Care sunt soluțiile?

Pe partea de producție, este necesar să se oprească defrișările și să se acorde sprijin comunitățiii locale 
pentru conservarea și protejarea pădurilor, iar plantațiile să poată fi gestionate într-un mod sustenabil. Conser-
varea pădurilor poate aduce alte avantaje şi surse de venit. Mai mult, industria alimentară trebuie încurajată să 
estompeze utilizarea uleiului de palmier, pentru a se putea obține cele mai bune standarde de sustenabilitate.

Ca și consumator, cea mai bună abordare este de a alege alimente care nu conțin ulei de palmier. În reali-
tate, uleiul de palmier este prezent în alimentele foarte procesate, cu puține beneficii pentru sănătate, evitarea 
acestuia putând fi și o încurajare spre o dietă cu alimente mai sănătoase. Dacă totuși cineva nu poate renunța la 
uleiul de palmier, este necesar să se aleagă produse de la firme ce asigură cele mai mari standarde de sustenabili-
tate. Chiar dacă nu este perfect, există un sistem de certificare a calității, care încearcă să reglementeze garanția 
de a produce uleiul de palmier într-un mod sustenabil.

Întrebări pentru dezbateri:
•	 Care pot fi efectele consumului de ali-mente foarte procesate asupra sănătății? Cum pot afecta mediul?
•	 Ce este considerată a fi „cunoaștere” în povestea uleiului de palmier?
•	 De ce este important să protejăm eco-sistemul pădurii?
•	 Există ulei de palmier în hrana de acasă sau în gustările de la școală? Ce mâncare preferată nu conține ulei de palmier?

Plantație de palmier de ulei văzută din avion. (Foto: Glopolis)Camion strângând recolta în Provincia Sumatra de Vest, Indonezia. (Foto: Glopolis)
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Idei de acţiune:
•	 Colectaţi flori cu proprietăţi medicinale ale 

unor copaci, uscaţi-le și organizaţi o mică 
degustare de ceai de plante. Descoperiţi ce 
plante locale sunt cunoscute ca având pro-
prietăţi medicinale.

•	 Comparaţi cantitatea de zahăr și sare sau 
conţinutul de grăsimi al diferitelor alimente. 
Găsiţi alternative mai sănătoase prin crearea 
propriilor reţete de prăjituri de casă, limona-
dă, suc proaspăt (inclusiv din legume).

•	 Verificaţi ce gustări aduc la școală ceilalţi 
copii și citiţi pe lista de ingrediente dacă 
identificaţi uleiul de palmier. Discutaţi ce 
alternativă puteți găsi, care să nu conţină 
ulei de palmier.

•	 Scrieţi o scrisoare colectivă producătorilor 
de alimente care folosesc uleiul de palmier 
ca ingredient și îndemnați-i să schimbe re-
ţeta sau să folosească ulei de palmier cu un 
înalt grad de certificare.

Copii din tribul Suku Anak Dalam în Provincia Sumatra de Vest, Indonezia. 
Recoltarea fructelor de ulei de palmier pe o plantație mică din provincia Jambi 
în Sumatra, Indonezia. (Foto: Glopolis)

Surse de inspiraţie: 
Grafice informative referitoare la diete și creșterea obezității: http://www.odi.org/future-diets
Statistici interactive cu privire la dietele din întreaga lume realizate de National Geographic:
http://www.nationalgeographic.com/what-the-world-eats/
Despre alimentația sănătoasă: http://www.healthyplate.eu/ 
Soluții pentru plantațiile de ulei de palmier distructive (cu videoclipuri):
 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/code/2012/Forest_
Solutions_2/goodoil.html
Proiectul unui elev francez care trăiește fără ulei de palmier: 
http://www.lifewithoutpalmoil.org/
Articol referitor la un sat din Indonezia ce refuză să aibă plantații de palmier: 
http://news.mongabay.com/2015/10/advances-from-oil-palm-interests-leave-
sulawesi-village-unmoved/
Despre certificarea uleiului de palmier: http://glopolis.org/en/palm-oil/

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu
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Conexiuni:
•	 Consumul redus de alimente procesate și creșterea consumului de alimente proaspete și integrale 

contribuie la o stare de sănătate mai bună.
•	 Consumul alimentelor proaspete este mai puțin solicitant din punct de vedere energetic față de cele 

procesate sau congelate, prin urmare nu cauzează schimbarea climatului.
•	 Alegerea alimentelor ce nu conțin ulei de palmier contribuie la menținerea pădurilor tropicale din 

Indonezia și a traiului populațiilor locale.

Alimentele foarte procesate conțin de multe ori ulei de palmier. 
Deși industria alimentară face eforturi să nu folosească produse 
obținute de pe terenuri defrișate, producția de ulei de palmier este 
dependentă de monocultură, ceea ce cauzează probleme sociale și 
de mediu. (Foto: Glopolis)

În Indonezia, există o suprafață tot mai mică de teren disponibilă 
pentru producția de orez, pentru că cea mai mare parte a fost 
alocată palmierului de ulei și mineritului. Acest lucru amenință 
securitatea alimentară a populației. (Foto: Glopolis) 
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E BINE SĂ-ȚI 

CUNOȘTI 

FERMIERUL!

Definiţii:
Comunitatea sprijină agricultura: o alter-

nativă locală bazată pe un model economic de 
agricultură și distribuție a produselor alimentare. 
Un grup de consumatori susține financiar un 
fermier local să producă fructe și legume întregul 
sezon, pentru ca apoi ei să poată primi în mod 
regulat necesarul de alimente proaspete. Cel mai 
adesea, modelul de producție este agricultura 
organică.
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Pentru ce procent de alimente cunoaștem pro-
veniența, de către cine și în ce condiții au fost produse 
acestea? Răspunsul variază de la caz la caz, dar concluzia 
generală este (cu excepţia alimentelor pe care ni le pro-
ducem singuri) că nu avem multe cunoștințe referitoa-
re la cine se află în spatele alimentelor noastre. Distanța 
dintre consumatori și fermieri este în creștere. Această 
distanță nu este doar una geografică, ci este, totodată, 
reflectată de faptul că mai mulți factori (producători, 
firme, supermarketuri etc.) intervin între consumatori 
și fermieri. 

Cum putem afla atunci dacă fermierii sau angajații 
unei ferme obțin un preț corect pentru produsele lor? 
În Europa, mulți fermieri opresc producția, deoarece nu 
obțin profit. În țările aflate în curs de dezvoltare, micii 
fermieri au uneori probleme mari care îi pot determina 
să traiască în foamete și sărăcie. Pentru muncitorii din 
fermele cu producție mare, de export (banane, ceai, 
cacao etc.), munca poate fi nesigură și, totodată, prost 
plătită.

Această situație este în contradicție cu rolul crucial 
pe care ferma și muncitorii îl au, respectiv de a ne hrăni 
și a gestiona resursele cele mai importante ale omenirii: 
solul, apa, biodiversitatea. Agricultura, de asemenea, 
oferă priveliștea rurală și are un rol important în dezvol-
tarea economiei locale.

Iniţiativele locale, prin aprovizionarea directă a 
cantinelor de la fermele mici, prin tranzacții directe sau 
în piețe, dar și agricultura comunității locale pot ajuta la 

diminuarea distanței dintre producător și consumator. 
Dacă se elimină vânzările en-gros sau prin comercianți, 
fermierii pot obține un profit mai bun în urma vânzărilor 
directe. Cu cât sunt mai aproape de fermieri, consuma-
torii au șansa să descopere și să influențeze metodele 
prin care alimentele sunt produse; de asemenea, pot 
cere fermierilor să nu folosească fertilizatori sintetici și 
pesticide. 

Consumatorii au posibilitatea să influențeze mo-
delul de agricultură globală. Sistemul etichetării „bio-
logic /organic” și „comerț echitabil” ajută la asigurarea 
unui salariu decent al muncitorilor. În următoarea po-
vestire, puteți afla mai multe despre condițiile de lucru 
ale muncitorilor din industria sucului de portocale.

4
Cine se află în spatele 

hranei mele?
— T E N D I N ț A  N R .  4 —  

O  D I S T A N ț Ă  Î N  C O N T I N U Ă  C R E ș T E R E 
Î N T R E  F E R M I E R I  ș I  C O N S U M A T O R I
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— P O V E S T I R E A  — 

Ce conţine sucul meu de 
portocale?

Scara se scufunda din ce în ce mai mult în pământ pe măsură ce Eduardo punea tot mai multe porto-

cale în sac. Acum el se afla la 2 metri deasupra solului și se întindea cu toate puterile pentru a ajunge la o 

creangă mai îndepărtată, plină cu fructe lucioase. Cu o mână, Eduardo își trase părul de pe frunte. Perle de 

sudoare îi coborau pe frunte.

Din vârful scării, Eduardo, un tânăr în vârstă de 18 ani, se uita la mica plantație de portocali cu un 

zâmbet de satisfacție. Chiar dacă munca era solicitantă, el era bucuros că se afla și astăzi acolo. Viața lui și a 

mamei sale a devenit mai bună de când au început această muncă, acum 2 ani. Acum, dețin suficienți bani 

pentru a închiria o căsuță și pot avea un trai decent. Acest lucru nu se putea realiza cu câțiva ani în urmă.

Eduardo și-a amintit cum se simțea ca într-o închisoare în marea plantație de portocali unde lucrau 

acum câțiva ani. Memoria accidentului era încă prezentă. Se întâmplase într-o zi din luna noiembrie a anului 

2015. În acea zi, Eduardo suferea de o migrenă cauzată de caniculă. El simțea sacul plin de fructe atârnând 

dureros și sfâșiindu-i umărul. Era ora 5 după-amiaza și mai avea la dispoziție doar două ore pentru a umple 

15 saci cu portocale. Dacă nu reușea să strângă 60 de saci pe zi, risca să fie concediat. Fiecare sac cântărea 

minimum 20 de kilograme și pentru el primea doar 0,15 euro. Uneori, plata putea fi chiar mai mică, dacă 

prețul sucului de portocale era în scădere.

Mama lui Eduardo lucra în aceeași plantație de portocali, deja de 10 ani. Starea ei de sănătate se 

înrăutățea vizibil, din cauza efortului fizic depus și a unui ritm de muncă intens. Ea suferea deseori de dureri 

de spate, iar respirația îi era greoaie din cauza pesiticidelor care se împrăștiau chiar în timp ce lucrătorii 

munceau. 

În acea zi de noiembrie, mama lui Eduardo a căzut de pe scară. El nu era lângă ea când s-a întâmplat, 

însă a auzit strigătul lui Antonio, un alt lucrător. El s-a grăbit către cealaltă alee de portocali și a zărit-o 

căzută la pământ, nemișcată. În acel moment, Eduardo nu mai auzea nimic altceva decât pulsul inimii sale 

accelerând. Aproape că nu mai putea respira, până când ea a început să se miște și să dea semne de viață.

După câteva săptămâni de repaus total, mama lui s-a vindecat. Însă cea mai mare frică a ei a devenit 

realitate. Nici unul din ei nu a mai fost angajat în următorul sezon. Ea nu a îndrăznit niciodată timp de 10 

ani să stea acasă, chiar dacă avea febră, de frică să nu-și pardă serviciul. Dar lucrul acesta nu conta pentru 

proprietar.

Eduardo împreună cu mama lui au trecut prin momente dificile, însă spiritul optimist al lui Eduardo 

l-a făcut să spere la un trai mai bun. Iar într-o zi, el l-a întâlnit pe Salvatore, care făcea parte din Comitetul 

Comerțului echitabil. Salvatore i-a povestit cu pasiune cum a muncit pentru a produce sucul de portocale. 

Comerț echitabil însemna că muncitorii primeau un salariu minim fix, ce nu se schimba, chiar dacă prețul 

sucului de portocale scădea la nivel global. Plantaţia unde lucra Salvatore cultiva portocali în mod organic. 

Recolta era puțin mai mică, însă sucul obținut era mai de calitate și lucrătorii nu se simțeau rău. Consuma-

torii plăteau mai mult, dar, în realitate, acela era prețul corect pentru munca depusă. 

Din vârful scării, Eduardo se gândea la oamenii din Europa 

care beau chiar în acel moment sucul obţinut din portocale organi-

ce. Oare erau conștienți de diferența pozitivă pe care ei au făcut-o 

pentru el și mama lui?
Eticheta UE pentru produse bio

Eticheta pentru Comerț echitabil
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Întrebări pentru 
dezbateri:
•	 De unde este achiziționată mâncarea 

pentru cantină? Fermierii locali pot 
aproviziona în mod direct cantina?

•	 Ce reprezintă Comerțul echitabil? Ce 
garanție oferă producătorilor de ali-
mente?

•	 Este posibil să găsim produse ale Co-
merțului echitabil în țara noastră?

Portocale pregătite pentru a fi transportate.
(Foto: By Dickelbers (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prin Wikimedia Commons)
Lucrător pe plantația de portocali din Brazilia. (Foto: Christiliche Initative Romero)



30

Știaţi că...
•	 ...doar un procent redus din sucul de por-

tocale consumat în Europa provine din Co-
merţul echitabil?

•	 ...muncitorii de pe plantațiile de portocali 
își primesc salariul în funcție de greutatea 
fructelelor culese, nu primesc plata pe oră? 
Zilnic, un muncitor cară aproximativ 2 tone 
de portocale.21

•	 ...în jur de 40% din populația mondială lu-
crează în agricultură și cel mai mare procent 
al micilor agricultori din țările în curs de 
dezvoltare îl reprezintă femeile?

Idei de acţiune:
•	 Vizitaţi fermierii din regiune și discutaţi cu ei 

ce însemnă în opinia lor un preţ convenabil 
pentru produsele pe care le oferă.

•	 Aflaţi care sunt produsele locale vândute di-
rect de către fermieri în regiunea voastră și 
organizaţi o piaţă a fermierilor în școală.

•	 Organizaţi la școală un mic dejun cu produ-
se din „comerţul echitabil” și spuneţi tutu-
ror care este povestea alimentelor pe care 
le consumă.

•	 Angajaţi-vă într-o campanie a preţului co-
rect, solicitând magazinelor mari și mici din 
ţara voastră să vândă fructe cu preţul corect. 

Mici fermieri din Burkina Faso. (Foto: Aurèle Destrée)

Surse de inspiraţie: 
Studiu despre industria sucului de portocale: http://www.ci-romero.de/fileadmin/media/
informieren-themen/studien/CIR_Orange_juice_study_low_sp.pdf 
Despre Comerțul echitabil:
http://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html
Despre campania internațională pentru prețul corect al fructelor: http://makefruitfair.org/
Despre piețele locale la școală:
http://www.soilassociation.org/schoolfood/schoolfarmersmarkets/
londonfarmacademy

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu
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Conexiuni:
•	 Achiziționarea produselor de la piață, de la fermă sau găsirea unui fermier care să ne aducă acasă alimente de 

calitate presupun o șansă în plus pentru a cunoaște metodele de producție și a favoriza produsele organice. 
•	 Alegerea produselor din import pe baza etichetei îmi oferă posibilitatea de a avea un impact mai mare asupra 

dietei mele, a altor persoane și a mediului înconjurător.
•	 Să cunoaștem fermierul care produce alimentele înseamnă, totodată, că putem reduce distanța dintre fer-

mă și farfuria noastră!

Puteți cumpăra o gamă largă de produse din comerțul 
echitabil. (Foto: By FairtradeSverige (Own work) [CC BY-
SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
via Wikimedia Commons)

31
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SALVEAZĂ 

ȘI CULTIVĂ 

SOIURILE

TRADIȚIONALE!

Definiţii:
Biodiversitate: totalitatea diversităţii de plante, animale și alte specii.

Agrobiodiversitate: biodiversitate de culturi agricole sau efective de ani-
male, cum ar fi varietățile de rase de bovine. Agrobiodiversitatea este o 
parte vitală a biodiversității, dezvoltată și gestionată de fermieri, păstori 
și pescari.

Siguranţă alimentară: accesul permanent al fiecărei persoane din lume la 
o alimentație sigură și nutrițională.

Polenizare deschisă: polenizarea făcută de către insecte, păsări, vânt, oa-
meni sau alte mecanisme naturale. Plantele polenizate deschis se adaptea-
ză an de an la condițiile locale de dezvoltare și climat.

Hibridizare: o metodă controlată a polenizării prin care polenul a două 
specii diferite sau a unor varietăți este răspândit prin intervenție uma-
nă. Prima generație de plante hibridizate are tendința de a crește mai 
bine și de a avea randamente mai înalte față de varietatea parentală, însă 
generațiile următoare prezintă un randament mai scăzut, prin urmare, cul-
tivatorii care folosesc varietăți ale plantelor hibride sunt nevoiți să cumpe-
re semințe noi în fiecare an.
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Când intrăm într-un supermarket, suntem încon-
jurați de rafturi pline cu fel și fel de alimente, unele 
venind din țări îndepărtate. Aceasta ne dă impresia că 
există o gamă variată de alegeri și chiar o mare diversi-
tate de alimente, însă aparențele pot fi înșelătoare.

Agenția Națiunilor Unite pe probleme de alimen-
te, numită Organizația pentru Alimentaţie și Agricul-
tură (FAO) explică faptul că, în istoria omenirii au fost 
cultivate circa 7 000 de specii de plante, dar 75% din 
alimentația globală este produsă de numai 12 specii de 
plante și 5 specii de animale.22 Patru specii de culturi 
(orez, grâu, porumb și cartof) sunt responsabile de mai 
bine de 60% din aportul de energie umană.23 Datorită 
dependenței oamenilor de un număr relativ mic de cul-
turi pentru hrana lor, este imperativă menținerea unei 
cât mai mari diversități genetice a acestor culturi pen-
tru a conserva și varietatea. Însă FAO anunță probleme 
serioase pentru fiecare specie de cultură (de exemplu 
grâu): omenirea a pierdut deja un număr mare de soiuri 
(soiurile de grâu cultivat numără mii de varietăți, însă 
noi plantăm din ce în ce mai puține specii dintre aces-
tea).

În circa 100 de ani (1900-2000), 75% din agro-
biodiversitate s-a pierdut din cauza fermierilor de pre-
tutindeni care au abandonat numeroase soiuri obţinute 
prin polenizare deschisă.24 Din cauza trecerii la agri-
cultura industrializată și a legilor complexe, fermierii 
s-au îndreptat din ce în ce mai mult către varietăți co-
merciale hibride. Acest fapt a ajutat la atingerea unui 

randament înalt, mărime, aspect și gust uniforme. Tot-
odată, au fost îndeplinite și cererile consumatorilor care 
solicită o hrană ieftină, de o calitate previzibilă.25 Însă 
aspectul negativ este faptul că fermierii cultivă mult 
mai puține varietăți de grâu, roșii ori cartofi. Această 
pierdere slăbește capacitatea noastră de a cultiva hrană 
suficientă pentru viitor. 

Veți afla din următoarea povestire de ce păstrarea 
agrobiodiversității este atât de importantă.

5
Păstrarea diversității în 

grădina mea
— T E N D I N ț A  N R .  5  —  

M A I  M U L T E  A L I M E N T E  S T A N D A R D I Z A T E , 
M A I  P U ț I N Ă  V A R I E T A T E

Soiuri diferite de porumb. (Foto: Sam Fentress [CC BYSA
2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) or GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons)
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— P O V E S T I R E A  — 

Un animal misterios

Era pe la mijlocul după-amiezii, când prima picătură de ploaie a căzut pe obrazul Terezei.

„Aaa… ar fi bine să găsim un loc pentru a ne adăposti înainte să înceapă furtuna.” 

După numai câteva secunde, un fulger lumină cerul cenușiu. Tereza și Jana începură să pedaleze mai 

repede pe cărarea noroioasă, în timp ce ploaia cădea cu putere. Bicicletele lor alunecau pe pământul umed. 

„Uite! Acolo! Ce-ar fi să mergem acolo?” Jana arată cu degetul către o clădire albă, la o cotitură a drumu-

lui. La câțiva metri de clădire simțiră mirosul de fân ud și înțeleseră că locul era o fermă. Trecură de gard, își 

lăsară bicicletele pe pământ și deschiseră prima ușă pe care o întâlniră în drumul lor. Înăuntru aerul era cald, 

iar pământul moale. În momentul în care ochii li se obișnuiră cu întunericul, se întrebară dacă oare visau…

„Este... este o oaie sau… un porc?” mormăi Jana. După câteva momente, animalul păros surprins de 

cele două intruse făcu un zgomot care nu le mai lăsă nici un dubiu…

„Un porc!”

După câteva momente, cineva a intrat în grajd. Era o femeie înaltă, într-o pelerină de ploaie, care 

le-a zâmbit.

„Bună, fetelor. V-am văzut intrând și m-am gândit să vă ofer un ceai fierbinte până trece ploaia. 

Veniți cu mine în bucătărie.” Jana și Tereza acceptară invitația cu bucurie. Fetele intrară într-o bucătărie 

unde miresmele ceaiurilor de plante se îmbinau cu aroma a ceva ce se cocea în cuptor. Se așezară în liniște, 

amândouă sperând că vor afla mai multe despre porcul misterios care semăna cu o oaie.

„Trebuie să fi fost puțin surprinse să îl vedeți pe Rubby”, spuse doamna.

„Rubby? Așa se numește porcul?” întrebă Tereza.

„Da, zâmbi doamna. Rubby este un porc dintr-o rasă numită Mangalița. Ei trăiesc mai mult afară, 

dobândesc lână, precum o oaie, mai ales pe timpul iernii. Această rasă era ameninţată cu dispariţia, însă a 

fost salvată. Asta datorită faptului că în Ungaria a început să crească numărul acestora.”

 „Pe cale de dispariţie? Adică vreţi să spuneţi că ar putea dispărea definitiv? Cum este posibil așa 

ceva?”
„Deoarece, în zilele noastre, fermierii sunt solicitați să producă mult pentru bani puțini, așadar mulți 

dintre ei aleg cinci dintre cele mai cunoscute rase ce cresc rapid și oferă multă carne. Fermele mari, inten-

sive, le înlocuiesc pe cele mici, ca cea pe care o dețin, care aleg rase diverse. Aici mai avem și un alt tip de 

porci, numit Turopolije26 originar din Croația, o rasă aproape dispărută. Este un porc care poate fi crescut 

în mod sustenabil afară, însă necesită timp pentru a crește.”

„Dispariția diversității nu este o problemă numai cu animalele, este, de asemenea, o problemă cu 

fructele, cerealele și legumele!” spuse un domn care intră în bucătărie. Îi curgea apă din pălărie. În timp ce 

își așeza pălăria în cuierul de pe ușă, zise: „Buna ziua, eu sunt Peter!”

 „Bună” spuseră Tereza și Jana împreună.

 „Am auzit că vorbeați despre diversitate. Vreți să încercați tortul nostru de morcovi?” 

Un miros dulce s-a împrăștiat în toată camera, atunci când Peter a deschis cuptorul.

„L-ați făcut din proprii morcovi?” a întrebat Tereza.
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- „Da, i-am cules pe primii ieri.” Peter aduse un morcov care era roșu și avea o formă ciudată. „Este 
surprinzător, nu-i așa?” Cultiv cincisprezece varietăți de morcovi. În fiecare an strâng semințe și le plan-
tez din nou în anul următor. De asemenea, schimb semințele mele cu cele de la alte persoane. Pierderea 
diversității este o problemă globală, însă soluțiile încep la nivel local.”- „Este pentru prima oară când văd un morcov așa ciudat. Dă o culoare frumoasă tortului. De aceea 
spunem că este important să se păstreze diversitatea sau mai există și alte motive?” a întrebat Jana.

Peter s-a oprit din tăierea tortului și s-a uitat spre ea.- „Asta este o întrebare foarte importantă. Ei bine, sunt cel puțin trei motive pentru a păstra soiurile 
vechi. În primul rând, ajută să îmi mențin grădina sănătoasă. Am realizat asta atunci când varza a fost atacată 
de insecte doi ani la rând. Așa că, am plantat două varietăți vechi de varză. Erau mai mici, însă problema a 
dispărut. După aceea, am început să caut mai multe tipuri de semințe polenizate ale altor culturi care se 
pot adapta singure la mediu local. Poate ai învățat la școală despre marea foamete de cartofi din Irlanda, 
din anul 1845?” 

„Atunci când toți cartofii din Irlanda au fost distruși de un tip de dăunători? spuse Tereza. A durat 
câțiva ani. Mii de oameni mureau de foame și nu aveau altă opțiune decât să migreze pentru a supraviețui. 
Mulți s-au mutat în SUA.”

 „Da,” zise Peter, „ei cultivau doar două sau trei varietăți de cartofi care au fost atacate de mucegai și 
au putrezit. Astfel, acea criză a fost în legătură directă cu numărul redus de varietăți cultivate.”  „Al doilea motiv pentru a păstra diversitatea culturilor,” a continuat doamna fermier, „este faptul că 
reprezintă cea mai bună șansă de a ne adapta la schimbarea climei. Probabil ați observat cum râul a scăzut 
în această vară, nu-i așa? A fost foarte cald. În viitor, temperaturile medii vor crește și se vor înregistra în 
mod frecvent secete și averse de ploaie ca cea de astăzi. Unele varietăți se adaptează mai bine secetei, al-
tele într-un mediu umed. Dacă astăzi pierdem niște varietăți pentru totdeauna, le putem duce lipsa mâine. 
Păstrarea diversității culturilor este esențială pentru viitorul nostru. Dacă agricultura nu se poate adapta la 
schimbarea climei, nici noi nu vom putea!”

„Sună foarte serios. Nu am mai auzit de așa ceva până acum”, spuse Jana.„Da, poate nu privim lucrurile destul de serios”, a adăugat Peter. „Este important să începem găsirea 
soluțiilor. De exemplu, am un prieten în India care plantează cinci tipuri diferite de soiuri de orez, pe același 
teren, doar pentru a se asigura că măcar câteva vor crește, indiferent de căldură.”„Un lucru isteț! Mai ales că orezul este produsul de bază în hrana asiatică”, zise Tereza.Peter adăugă: „Pentru a opri dispariția soiurilor ce nu sunt cultivate des, a fost construită în gheață o 

bancă gigantică de seminţe în insula Svalbard, în Norvegia. Ar trebui să aflați mai multe despre asta.” 
- „și al treilea motiv”, completă doamna, „este faptul că diversitatea plantelor și a animalelor este o 

parte din moștenirea noastră culturală. În spatele fiecărui măr sau porc tradițional există povești despre 
fermieri, familii și regiuni de la care și-au luat numele diverse soiuri. Este o moștenire ce ar trebui tratată în 
aceeași manieră precum castelele, mănăstirile și templele!”„Însă veți înțelege cel mai important motiv dintre toate” a concluzionat Peter, „când veţi gusta din 
acest tort sau din delicioasele roșii galbene pe care tocmai le-am cules înainte de ploaie! Savuraţi-le!”
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Întrebări pentru 
dezbateri:
•	 Ce a reprezentat foametea de cartofi din 

Irlanda? 

•	 Ce este banca de semințe din Svalbard și 
de ce a fost creată? 

•	 Cât de multe soiuri cultivăm în grădina 
școlii? Avem o bancă de semințe (denu-
mită și biblioteca de semințe) în școală? 

•	 Care sunt varietățile și rasele în regiunea 
mea? De ce ar trebui să le creștem azi?

Porc din rasa Turopolije. (Foto: Creative Commons)
Porc din rasa Mangalița. (Foto: Nienetwiler (Own work) [CC BY 
2.5 ch (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ch/deed.en)], 
via Wikimedia Commons).

DE CE SĂ PĂSTRĂM VARIETATEA ANIMALĂ?

Păstrarea diversității animalelor domestice este esențială pentru nevoile noastre de mâine. Pământul 

oferă o suprafaţă mare pentru practicarea agriculturii. Aceste suprafeţe nu sunt statice, ele sunt dinamice 

și se pot schimba de-a lungul anotimpurilor, anilor și deceniilor. Menținerea genetică a diversității repre-

zintă un mod de a ne asigura împotriva unor viitoare condiții neprielnice. Pentru asigurarea standardelor 

nutriționale și pentru a răspunde provocărilor agenților infecțioși, este necesar să existe un număr mai 

mare de rase.
De asemenea, menținerea diversității asigură stabilitate. Dacă se păstrează mai multe rase sau specii, 

chiar dacă una se pierde, există posibilitatea ca altele să fie folosite. 

În plus, ca urmare a presiunii dată de creșterea numărului populației pe glob, este nevoie de o can-

titate tot mai mare de mâncare și alte produse. Într-adevăr, se estimează ca în următorii 20 de ani să fie 

necesar mai mult decât dublul producției de carne și lapte. Cererea în permanență a unei game largi de 

produse, atât la nivel local cât și global, necesită formarea unui sistem de creștere a animalelor într-un mod 

dinamic, adaptabil și care poate fi modificat.

Extras din FAO, Lista Worldwatch pentru diversitatea animalelor domestice, ediţia a treia, 2007.  ftp://ftp.fao.org/docrep/

fao/009/x8750e/x8750e.pdf, p. 22.
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Cu un secol în urmă
În 1903, furnizorii de semințe comerciale ofereau sute de 
soiuri, așa cum se arată în această eșantionare a zece culturi.

Idei de acţiune:
•	 Începeţi să produceţi singuri hrană. Dacă nu 

aveţi propria grădină, puteţi începe cu vase 
cu plante aromatice așezate pe pervazul fe-
restrei.

•	 Cultivaţi o mai mare diversitate de soiuri în 
grădina de legume a școlii.

•	 Căutaţi soiuri tradiționale de fructe și or-
ganizaţi o degustare de mere diferite sau de 
alte fructe locale.

•	 Realizaţi împreună cu colegii o mică „ban-
că” de seminţe: colectaţi diverse varietăţi de 
seminţe, etichetaţi-le și faceţi schimb între 
voi.

În timp ce noi am ajuns să depindem de un număr mic de varietăți comerciale de fructe și legume, mii de soiuri 
tradiționale au dispărut. Este foarte greu să cunoaștem cu exactitate câte s-au pierdut în ultimul secol, dar un studiu 
realizat în 1983 de către Fundația Internațională Rurală din SUA ne dă o idee despre cauza problemei. Studiul, care 
a inclus 66 de culturi, arată că aproximativ 93% din varietățile din SUA au dispărut. Sunt necesare studii actualizate. 
Sursa: National Geographic, http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/food-ark/food-variety-graphic

Surse de inspiraţie:
Film despre păstrarea biodiversității, Slow Food (9min) : https://www.youtube.com/watch?v=JvNG986_3RU
Film despre pierderea diversitătii alimentelor, Cary Fowler, fostul director al Global Crop Diversity Trust (20 min):
https://www.youtube.com/watch?v=Uwl012o8P7I
Film despre cum pierderea semințelor conduce la pierderea biodiversităţii, Greens/
EFA (3min): https://www.youtube.com/watch?v=NEztiaM2vF4
Un scurt text despre păstrarea diversităţii seminţelor, curs al Universităţii din Chicago: 
http://foodsecurity.uchicago.edu/research/preserving-seed-diversity/
Un scurt text referitor la agricultură și biodiversitate: http://www.sustainabletable.
org/268/biodiversity 
Studiu al FAO despre hrana sustenabilă și biodiversitate, 2010: http://www.fao.
org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf
Campanie împotriva tipului de ferme industriale, Compassion în World Farming:
http://www.ciwf.org.uk/factory-farming/?gclid=Cj0KEQjwtaexBRCohZOAoOPL
88oBEiQAr96eSJmuJbOXjoMN3YPE5sxFzLxI8ADBoOjRL1kH-4UXAkaAhjq8P8HAQ

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu
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OPREȘTE 

RISIPA DE 

ALIMENTE!

Definiţii:
Resurse virtuale: volumul sau cantitatea 
de resurse ce sunt folosite pentru obţi-
nerea unui produs, măsurate peste lanțul 
complet de producere a acestuia.
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6
Ne irosim viitorul?

— T E N D I N ț A  N R .  6  —  
O  T R E I M E  D I N  H R A N Ă  E S T E  I R O S I T Ă

L A  N I V E L  G L O B A L

La nivelul planetei, până la o treime din toată hrana 
ajunge să fie irosită sau pierdută. În fiecare an, consu-
matorii din țările industrializate risipesc aproape la fel 
de multă hrană (222 milioane de tone) cât este produ-
să în Africa Subsahariană (230 de milioane de tone).27 
Când este vorba de Uniunea Europeană, se estimea-
ză că aproximativ 89 de milioane de tone de mâncare 
sunt irosite în fiecare an.28 Mai concret, imaginaţi-vă 
că, săptămânal, fiecare dintre noi aruncă patru mese 
complete.

Este greu de înțeles că se irosește hrană într-o 
lume care suferă încă de foame. În zilele noastre, o per-
soană din nouă nu are suficientă hrană. Însă haideți să 
nu punem în discuţie soluția ușoară de a economisi hra-
nă pentru a o putea oferi altora. Donațiile de hrană nu 
reprezintă o soluție de viitor, care să se adreseze direct 
problemelor ce cauzează nesiguranța hranei. Contras-
tul dintre risipa de alimente și foamete ar trebui să ne 
facă să adresăm întrebarea: „cât de mult prețuim hrana 
ca esență a vieții?” și să evităm risipa acesteia, având în 
vedere faptul că, în același moment, în alt colț al plane-
tei, oamenii nu mănâncă atât cât au nevoie. 

Însă risipa de alimente este greu de înțeles într-o 
lume cu resurse limitate. Este alarmant faptul că 30% 
din peștele oceanic nu ajunge niciodată pe masa noas-
tră, chiar dacă rezervele de pește se diminuează într-un 
mod alarmant. O treime din hrana care se irosește 
echivalează cu pierderea unei treimi din combustibilii, 
fertilizatorii sau apa folosită pentru producție. De ase-

menea, defrișarea, daunele provocate solului și emisiile 
cu efect de seră rezultate din producerea alimentelor au 
fost inutile. Mai mult decât atât, se produce mai multă 
poluare atunci când hrana care nu se consumă ajunge în 
incineratoare în loc să ajungă la compost. Imaginați-vă 
faptul că pierdem resurse prețioase pentru a produce 
hrană și, pe deasupra, cauzăm poluare și emisii de CO2 
care determină încălzirea climatului. 

În următoarea povestire, veți afla mai multe despre 
resursele virtuale ce stau în spatele hranei noastre. 

Aceste banane vor fi aruncate deoarece sunt 
respinse de supermarketuri din cauza formei sau 
a dimensiunilor non-standard. (Foto: Feedback/
Tristam Stuart)
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— P O V E S T I R E A  — 

Toată apa pe care 
o mâncăm!

Chiar dacă radioul mergea tare, John era încă somnoros când a ajuns în bucătărie. Fratele lui mai mic, 

Matthew, își lingea degetele pline de mierea ce i se scurgea de pe pâine. Picioarele lui se mișcau pe ritmul 

muzicii și loveau încet ghiozdanul cel roșu aflat sub scaunul său.

„Bună dimineața, John”, a spus mama lui. „Văd că nu îți place să te trezești dimineața. Ochii tăi 

adormiți spun că mai vrei să dormi. Dar, mai avem timp, mai ai încă 15 minute înainte ca autobuzul de 

școală să vină să te ia. Hai să îți iei micul dejun.”

Sunetul știrilor de la ora 7 a făcut-o pe mama lui să nu mai vorbească.

O voce de bărbat anunța: „Incendiile din California de Sud au obligat mii de oameni să plece din 

casele lor. A fost lansat un ordin de evacuare, ieri după-amiază, pentru orașul San Marcos, care a fost 

împânzit de un strat gros de fum. Aproximativ 30 000 de hectare au fost distruse din cauza incediilor 

de la începutul săptămânii trecute. Pompierii au comunicat faptul că nu s-au confruntat cu o asemenea 

intensitate a focului până acum.” 

„Cât de mult înseamnă 30 000 de hectare?” a întrebat Matthew cu gura plină.

„Păi, înseamnă aproximativ de 30 000 de ori mărimea unui teren de fotbal!” a spus John.

„Cum poate să ardă o suprafaţă așa de mare?” a întrebat Matthew.

„Deoarece vântul extinde focul în toate direcţiile” a spus mama lui.

„și datorită copacilor, arbuștilor și ierbii care sunt foarte uscate, acestea facilitează extinderea focului 

foarte ușor și rapid” a adăugat John.

Prezentatorul de știri a continuat pe un ton serios, cu o altă problemă: „Iar acum știrile locale: Stu-

denţii din campusul Berkeley au lansat ieri o acţiune împotriva risipei de hrană. Ei vor să atragă atenţia 

asupra resurselor care sunt irosite atunci când hrana este aruncată. Reporterul nostru a fost la campus 

aseară cu Linda și Ralph, doi studenţi în vârstă de 19 ani de la Facultatea de economie. I-a intervievat în 

timp ce ei proiectau imagini imense referitoare la irosirea hranei  pe faţada universităţii lor. Ascultaţi-i!”

O voce blândă a urmat : „Bună, numele meu este Linda. Astăzi, am lansat o campanie numită „Nu 

ne irosiţi viitorul!”. Scopul a fost de a atrage atenţia fiecăruia asupra faptului că risipa de hrană înseamnă, 

totodată, și risipa de alte resurse preţioase, cum ar fi apa, solul sau energia. Noi am decis să facem această 

acţiune după ce am realizat cât de multe probleme sunt interconectate.”

Reporterul a întrerupt: „Da, pe posterele ce le-aţi plasat pe coridoarele facultăţii, observăm o pubelă 

plină de alimente, dar și foc. Vrei să spui că risipa de hrană are legătură cu problema incendiilor din Cali-

fornia de Sud? Poţi să explici asta telespectatorilor?”

Linda a continuat: „Da, risipim aproximativ o treime din hrana pe care o producem. Asta înseamnă, 

de fapt, că fermierii folosesc o cantitate enormă de apă fără rost. Exploatarea la maximum a apei în ţara 

noastră determină formarea unui climat din ce în ce mai uscat, ceea ce conduce la creșterea riscului de 

apariţie a incendiilor!”

Reporterul : „Ralph, îmi poţi spune de unde v-a venit ideea pentru campanie?”

Cu o voce dinamică, Ralph a explicat : „Eu mănânc la cantina universității în fiecare zi din săptămână 

și am observat că aproape 2 din 3 studenți nu mănâncă toată pâinea care le este servită. Sute de felii ajung 

la gunoi. Așadar, pentru că studiez economia, mă întreb cât de mulți bani ar fi economisiți la cantină, dacă 
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s-ar servi cu o felie mai puțin celor 4 000 de studenți. Însă am realizat că nu e vorba numai că universitatea 
ar economisi bani, ci, totodată, societatea ar economisi mai multe resurse!”Linda a adăugat: „Da, am rămas uimiți cât de multă apă mâncăm! Consumăm mai multă apă pentru 
mâncare decât pentru orice altceva. Această apă se numește apă virtuală. De această apă este nevoie pen-
tru a produce hrană. Acest fapt ne-a surprins foarte mult. Mama mea întotdeauna mi-a spus să fiu atentă 
să nu las robinetul deschis când mă spăl pe dinți, dar, de fapt, asta nu se compară cu apa care se irosește 
atunci când aruncăm mâncare!” 

Reporterul: „Ne poți da un exemplu?”Ralph: „De exemplu, un pahar cu lapte conține doi decilitri de lapte, însă, de fapt, sunt necesari 200 
de litri de apă virtuală pentru producerea sa. Sau: un kilogram de pui necesită 4 300 de litri de apă. Vă 
puteți imagina? Dacă îl aruncaţi, este ca și cum ați trage apa la toaletă de 470 de ori degeaba.”Reporterul: „Iar acest lucru poate cauza probleme mediului nostru, nu-i așa?”Linda : „Cu siguranță. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu secete în California. Este vizibil în Lacul 

Pine Flat care este un rezervor de apă proaspătă de care multe orașe depind. Nivelul acestuia scade cu fi-
ecare an. Folosim apă mai repede decât se poate recupera prin ciclul natural. Acest lucru face ca mediul să 
fie mai predispus la incendii și, totodată, riscăm să nu beneficiem de apă suficientă pentru oameni în viitor.”

Reporterul: „Realizați legături importante despre care oamenii nu aud prea des. și care ar fi soluțiile, 
din punctul vostru de vedere?”

Ralph: „Ei bine, ne putem gândi direct la a nu mai umple cu apă piscinele private și la limitarea udării 
gazonului. Însă, dacă vrem să avem un impact mai mare și de lungă durată, trebuie să ne oprim din a risipi 
hrana! Dacă ne oprim din a risipi, nu mai trebuie să producem așa mult și, astfel, putem economisi o treime 
din apa Californiei...”

 Matthew și John au fost întrerupți în timp ce ascultau atenți de un sunet de afară. Au văzut prin 
fereastră autobuzul galben al școlii. și-au luat ghiozdanele rapid. În același moment, ceva neobișnuit s-a 
întâmplat. În timp ce se grăbeau să ajungă la ușă, s-au oprit. Amândoi s-au uitat la paharele lor de lapte care 
erau pe jumătate pline pe masă. Simultan, ei au alergat înapoi, le-au luat și au băut laptele. Acea faptă a fost 
primul act conștient, urmat ulterior de multe altele împotriva risipei de hrană. 

Lacul Oroville, al doilea cel mai mare rezervor artificial din California, 
seacă în timpul secetei din cauza utilizării excesive a apei subterane. 
(Foto: „Secetă în California, Lacul Oroville Zonă de Agrement“ de Ray 
Bouknight, link http://bit.ly/2brgfoC, este sub licență CC BY 2.0)

Întrebări pentru 
dezbateri:
•	 Care este impactul direct și cel indirect 

al risipei de hrană?

•	 Cât de multă hrană este irosită cu gus-
tările sau pentru un prânz?

•	 Cum putem depozita hrana în frigidere 
și în spații deschise?

•	 Ce putem face cu resturile alimentare?

•	 Care sunt diferențele între: „vândut 
până la data de”, „a se consuma de 
preferință înainte de” și „expiră la data 
de”?
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Amprenta ecologică a hranei

Sursa: Oxfam (2011), Growing a Better Future. Food Justice in a Resource-Constrained World, Oxford.

Apa virtuală din
hrana noastră

Pentru ce folosim 
apa de pe planeta 

noastră?
•	 Agricultură ............................. 70%
•	 Consum comunitar .............. 19%
•	 Consum industrial ................ 11%

Sursa: FAO

•	 Un pahar de lapte ...............    200 de litri
•	 O ceașcă de ceai .................       35 de litri
•	 O ceașcă de cafea ...............     140 de litri
•	 O portocală ..........................       50 de litri
•	 Un măr ..................................       70 de litri
•	 Un pahar de vin ....................     120 de litri
•	 Un cartof ...............................       25 de litri
•	 Un hamburger ...................... 2 400 de litri

Sursa: FAO
http://www.fao.org/nr/water/photos/2008/virtual.html
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Idei de acţiune:
•	 Învăţaţi să faceţi deosebirea între „vândut 

până la data de”, „a se consuma de preferință 
înainte de” și „expiră la data de”.

•	 Cântăriţi mâncarea aruncată la cantina școlii 
și discutaţi ce opţiuni aveţi pentru a reduce 
irosirea alimentelor.

•	 Imaginaţi-vă și gătiţi un fel de mâncare din 
resturile de alimente care mai pot fi folosite.

•	 Informaţi-vă cum puteţi păstra cel mai bine 
diferite produse alimentare în frigider sau 
afară.

•	 Produceţi propriul compost.

Surse de inspiraţie: 
Descoperim apa pe care o mâncăm zilnic - website interactiv:
http://www.angelamorelli.com/water/
Poster cu apa virtuală, FAO: http://www.fao.org/nr/water/photos/2008/virtual.html
Campania Gândește, mănâncă, salvează: 
http://www.thinkeatsave.org/index.php/multimedia/videos
Irosirea hranei: Prețul mediului (video 6 min):
https://www.youtube.com/watch?v=VaouOWx3Bmo
Amprenta hranei irosite, FAO (video 3 min):
https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q
Cât costă irosirea de hrană?  (video 3 min):
https://www.youtube.com/watch?v=Md3ddmtja6s

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi site-ul:

 www.eatresponsibly.eu

Știaţi că...
•	 ...oamenii din țările în curs de dezvoltare irosesc 

doar între 6 și 11 kg de alimente pentru fiecare 
persoană pe an, comparativ cu 95-115 kg în țările 
industrializate?29

•	 ...la nivel global, sunt irosite aproximativ 30% din 
cantitatea de cereale, 40-50% din cea de fructe 
și legume, 20% din semințele oleaginoase, carne 
și cereale și 30% din cantitatea pește?30

•	 ...pentru a produce 1,3 milioane de tone de hrană 
care se irosește, este nevoie de aproximativ 250 
de milioane de metri cubi de apă? Această canti-
tate de apă este la fel de mare ca debitul anual al 
fluviului Volga, cel mai mare din Europa.31

•	 ...folosim aproximativ 1,4 milioane de hectare de 
pământ arabil pentru a produce hrană ce nu va fi 
niciodată consumată? Această suprafață este mai 
mare decât suprafaţa Chinei.32

Plantație de fasole verde în Kenya. Terenul fertil și apa prețioasă 
pentru comunitățile locale sunt practic exportate atunci când 
fasolea este vândută consumatorilor europeni. Fasolea din Kenya 
este exportată pe tot parcursul anului, în ciuda faptului că fasolea 
verde poate fi cultivată sezonier în țările europene. (Foto: Creative 
Commons)

Fasolea verde din supermarketurile noastre străbate 
un drum lung din Kenya și este tăiată la dimensiuni 
standard pentru a fi împachetată, ceea ce conduce 
la risipa a circa o treime din dimensiunea sa. (Foto: 
Creative Commons)
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