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Σχεδόν τους 500.000 τό-
νους αγγίζει η σπατάλη
τροφίμων στην Ελλάδα,

ακόμα και μεσούσης της ύφε-
σης, με το 85% εξ αυτών να «κα-
λύπτουν» τα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν επεξεργα-
στεί εγχώρια Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα και παρουσιάστηκαν
στην πρόσφατη εκδήλωση
FMCG Insider#3, με θέμα «Fi-
ght Food Waste» που συνδιορ-
γανώθηκε από το nutrinsider -
The all in one supermarket app
και το mednutrition στο Inno-
vathens, στη χώρα μας το συ-
νολικό food waste υπολογίζε-
ται ότι κυμαίνεται στους 488.000
τόνους τροφίμων, εκ των οποί-
ων από τη βιομηχανία τροφί-
μων σπαταλούνται 73.081 τό-
νοι, από την εστίαση - Cate-
ring/Supermarket - λιανική
2.000 τόνοι και από τα νοικο-
κυριά 412.758 τόνοι!

Τα τέσσερα είδη που πετούν
οι Ελληνες περισσότερο είναι
τα εξής: μαγειρεμένα φαγητά,
λαχανικά - σαλάτες, φρούτα και
γαλακτοκομικά. Οπως προκύ-
πτει από τα παραπάνω στοιχεία
υπάρχουν περιθώρια βελτίω-
σης κυρίως στα νοικοκυριά και
δευτερευόντως στη βιομηχανία
τροφίμων.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με
έρευνα του Χαροκόπειου Πα-
νεπιστημίου, κάθε νοικοκυριό
στην Ελλάδα σπαταλά 98,9 κι-
λά τροφικών περισσευμάτων

ανά άτομο σε ετήσια βάση. Από
αυτά, περίπου 30 κιλά θα μπο-
ρούσαν να αποφευχθούν με μι-
κρές αλλαγές στις καθημερινές
μας καταναλωτικές συνήθειες.  

Αντίστοιχα, έρευνα που υλο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από την Public Issue
για λογαριασμό του προγράμ-
ματος WWF - Καλύτερη Ζωή,
έδειξε ότι το 37% των Ελλήνων
σπαταλάει φαγητό τουλάχιστον
1-2 φορές τον μήνα, με τους νέ-
ους από 18-34 ετών να πετάνε
τη μεγαλύτερη ποσότητα φα-
γητού. Στον αντίποδα, οι ηλι-
κίες άνω των 55 πετούν ελάχι-
στα τρόφιμα. 

Πάντως, οι 488.000 τόνοι
τροφίμων που πετιούνται στην
Ελλάδα, αποτελούν μία «καλή
επίδοση» σε σχέση με άλλες
χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου,
η σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε.
κοστίζει 200 δισ. ευρώ ετησίως,
ενώ το 40% των Ευρωπαίων δεν
γνωρίζει τη σημασία της έν-

δειξης επί των συσκευασιών
«κατανάλωση έως...» και το 47%
δεν αντιλαμβάνεται πλήρως
την ένδειξη «κατανάλωση κατά
προτίμηση πριν από...» που
υπάρχουν στις συσκευασίες
τροφίμων.

Σύμφωνα με τη WWF Ελλάς,
για κάθε Ευρωπαίο πολίτη 179
κιλά τροφίμων σπαταλούνται
κάθε χρόνο στην αλυσίδα πα-
ραγωγής και διανομής τροφί-
μων αλλά και στο σπίτι (BIO
IS/Eurostat, οι γεωργικές απώ-
λειες δεν συμπεριλαμβάνονται),
ενώ κάθε Ευρωπαίος κατανα-
λωτής σπαταλάει 76 κιλά τρο-
φίμων ετησίως (BIO IS/Eurostat,
οι γεωργικές απώλειες απο-
κλείονται, μη φαγώσιμα προ-
ϊόντα περιλαμβάνονται).

Σε οικονομικό επίπεδο η
σπατάλη τροφίμων σημαίνει
σπατάλη χρημάτων. Παρά την
εμφανή έλλειψη επαρκών στοι-
χείων για όλες τις χώρες της
Ε.Ε., επιμέρους έρευνες ανέ-
δειξαν τη μεγάλη οικονομική

διάσταση του φαινομένου. Για
παράδειγμα, μελέτη της οργά-
νωσης WRAP στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο εκτιμά πως η σπατάλη
τροφίμων έχει ως αποτέλεσμα
οικονομικές απώλειες της τά-
ξης των 595 ευρώ για κάθε νοι-
κοκυριό ετησίως. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, του-
λάχιστον το ένα τρίτο των τρο-
φίμων που παράγονται κάθε
χρόνο στον κόσμο για κατανά-
λωση σπαταλιέται - περίπου 1,3
δισεκατομμύριο τόνοι. (Global
Food Losses and Food Waste
FAO, 2011) και η αξία τους ανέρ-
χεται σε 900 δισ. δολ. ετησίως.  

Περίπου ένα δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι στον κόσμο υπο-
σιτίζονται, ενώ θα μπορούσαν
να ξεφύγουν από τον υποσιτι-
σμό με λιγότερο από το ένα τέ-
ταρτο των τροφίμων που σπα-
ταλούνται στις ΗΠΑ, το Ηνω-
μένο Βασίλειο και την Ευρώπη
(Waste: Uncovering the Global
Food Scandal, Stuart, Τ., Pen-
guin, 2009).  

Εξαντλώντας
τους φυσικούς
πόρους

▼ Πέρα από την ηθική
και κοινωνική διάσταση
της σπατάλης τροφίμων
-με το ένα τρίτο των τρο-
φίμων που παράγεται κά-
θε χρόνο στον κόσμο για
κατανάλωση να καταλή-
γει στα σκουπίδια και πα-
ράλληλα περίπου ένα δι-
σεκατομμύριο άνθρωποι
στον κόσμο να υποσιτί-
ζονται- το φαινόμενο συμ-
βάλλει αρνητικά στην
παγκόσμια οικονομία,
ενώ εξαντλεί τους φυσι-
κούς πόρους. 
Ενδεικτικά, το 10% των
εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου των πλού-
σιων χωρών προέρχεται
από την καλλιέργεια τρο-
φίμων που καταλήγουν
να μην καταναλώνονται
(Waste: Uncovering the
Global Food Scandal,
Stuart, Τ., Penguin, 2009).  
Επίσης, σύμφωνα με το
WWF Hellas, τα τρόφιμα
που πετιούνται κάθε χρό-
νο στην Ε.Ε. ευθύνονται
για την κατανάλωση του
50% του νερού άρδευσης.
Χαρακτηριστικά επιση-
μαίνεται επίσης πως για
την παραγωγή ενός κιλού
βοδινού κρέατος απαι-
τείται η κατανάλωση
5.000-10.000 λίτρων νερού.
Τα Ηνωμένα Εθνη υπο-
λογίζουν ότι αν χρησι-
μοποιούνταν περισσεύ-
ματα τροφίμων για την
εκτροφή ζώων, αντί για
πρωτογενείς τροφές, θα
απελευθερωνόταν ποσό-
τητα τροφίμων ικανή να
θρέψει επιπλέον 3 δισε-
κατομμύρια ανθρώπους.  
Ενδεικτικά η εκτροφή
γουρουνιών με περισ-
σεύματα τροφίμων θα
μείωνε σημαντικά την
ανάγκη για 40 εκατομ-
μύρια τόνους σόγιας,
που καλλιεργούνται σε
τροπικά δάση κάθε χρό-
νο και εισάγονται στην
Ευρώπη από τη Λατινι-
κή Αμερική για τη δια-
τροφή του ζωικού κε-
φαλαίου. 

488 χιλ. τόνοι πεταμένα τρόφιμα τον χρόνο
[μελέτες] Στην Ελλάδα το 85% της σπατάλης προέρχεται από τα νοικοκυριά - Σε παγκόσμιο επίπεδο σπαταλάται το 1/3 της ετήσιας παραγωγής

ΘΕΜΑ 

▼ Οπως επισημάνθηκε στην
εκδήλωση FMCG Insider #3,
στην κατεύθυνση της μείωσης
του φαινομένου της σπατάλης
τροφίμων μπορεί να βοηθή-
σουν τα εξής απλά βήματα: 
Οι καταναλωτές όταν κάνουν
τα ψώνια τους στο supermar-
ket πρέπει να έχουν πάντα μα-
ζί τους την περίφημη «λίστα».
Χωρίς αυτή, συχνά οδηγούνται
σε αγορές τροφίμων που δεν
έχουν ανάγκη. 
 Οι καταναλωτές δεν πρέπει
να κάνουν «νηστικοί» τα ψώνια
τους. Το αίσθημα πείνας τούς
ωθεί σε αγορές μεγαλύτερων
ποσοτήτων τροφίμων και συ-
χνά δεν έχουν ανάγκη.

 Η ετικέτα της συσκευασίας
είναι η ταυτότητα του προϊόν-
τος. Εκτός από την ημερομη-
νία λήξης, κοιτάμε και τα θρε-
πτικά συστατικά, ακόμα και
τον τρόπο συντήρησης του προ-
ϊόντος. 
 Οι διαιτολόγοι - διατροφολό-
γοι παίζουν σημαντικό ρόλο
στη μείωση σπατάλης τροφί-
μων. Μέσα από το portal med-
nutrition «ανεβάζουν» καθη-
μερινά μικρά tips όχι μόνο για
την υγεία, αλλά και για τον τρό-
πο που πραγματοποιούν οι κα-
ταναλωτές τα ψώνια τους.
 Οι σεφ μπορούν να συνει-
σφέρουν στη μείωση της σπα-
τάλης τροφίμων. Νέες συντα-

γές σαν της food blogger Coo-
kika που μας προτείνει τι μπο-
ρούμε να φτιάξουμε με το «πε-
ρίσσευμα», ακόμα και μαγει-
ρεμένων φαγητών, αποτελούν
μία νέα, υγιεινή και πολύ γευ-
στική τάση.    
 Συνέργειες βιομηχανίας-πα-
ραγωγών. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι η ΕΛΑΪΣ - UNILEVER σε
συνεργασία με τους τοματο-
παραγωγούς της ευρύτερης πε-
ριοχής της Γαστούνης δημι-
ούργησε ένα πρότυπο σύστη-
μα διαχείρισης της τομάτας. Με
αυτόν τον τρόπο μείωσε τη σπα-
τάλη της πρωτογενούς παρα-
γωγής και βελτίωσε την ποι-
ότητα του τελικού προϊόντος.

Αυτό είχε αντίκτυπο και στην
οικονομία της χώρας, αφού πλέ-
ον το 50% της παραγόμενης το-
μάτας εξάγεται.
 Η Τράπεζα Τροφίμων είναι
μία σημαντική πρωτοβουλία
στην ελληνική επικράτεια αφού
συγκεντρώνει το περίσσευμα
τροφίμων από τις κεντρικές
αποθήκες των μεγάλων super-
markets, όπως π.χ. ΑΒ Βασιλό-
πουλος.
 ΜΚΟ, όπως το «Μπορούμε»,
αποτελούν τον συνδετικό κρί-
κο ανάμεσα σε ανθρώπους ή
επιχειρήσεις που τους περισ-
σεύουν τρόφιμα και σε κοινω-
φελείς οργανισμούς που έχουν
ανάγκη από δωρεές τροφίμων.

Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται
ουσιαστικά η σπατάλη τροφί-
μων και προσφέρουμε ενεργά
σε συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη.  
Συνεργασία μεταξύ δήμων με
βάση το βρετανικό μοντέλο. Στη
Μ. Βρετανία η ΜΚΟ WRAP δη-
μιούργησε ένα δίκτυο με 10
διαφορετικούς δήμους. Ετσι,
αν ο δήμος «Α» λάβει μία μεγά-
λη προσφορά σε φρούτα αλλά
έχει έλλειψη σε ζυμαρικά και
ο δήμος «Β» λάβει μία μεγάλη
προσφορά σε ζυμαρικά αλλά…
έχει έλλειψη σε φρούτα, οι δύο
δήμοι συνεργάζονται και αν-
ταλλάσσουν τρόφιμα.  
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Απλά βήματα για τον περιορισμό του φαινομένου

> Αλλαγή
νοοτροπίας
Σύμφωνα με εθελοντές
προγραμμάτων για τη σπατάλη
τροφίμων που μίλησαν στη «Ν»,
το κλειδί είναι να αλλάξει η
νοοτροπία του Ελληνα
καταναλωτή και να μπορέσει να
προσθέσει στις διατροφικές του
συνήθειες και εναλλακτικές
συνταγές. «Ακόμα και εάν δεν
θέλει κάποιος να αλλάξει τον
τρόπο της διατροφής του,
μπορεί να προσφέρει σε
διάφορες οργανώσεις που
φροντίζουν άπορους και
άστεγους τα τρόφιμα που δεν
επιθυμεί να καταναλώσει, αρκεί
τα είδη να μην έχουν λήξει»
αναφέρουν χαρακτηριστικά,
συμπληρώνοντας ότι «ειδικά σε
αυτές τις δύσκολες εποχές, που
πολλοί συμπολίτες μας
πραγματικά υποφέρουν, η
προσφορά τροφίμων μπορεί να
αναδειχθεί σε κάτι περισσότερο
από αλληλεγγύη». 

Η σπατάλη τροφίμων σε αριθμούς

14,5% βιομηχανία

85% νοικοκυριά

0,5% εστίαση -
catering - λιανική
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98,9 κιλά

76 κιλά

✔
500 χιλ. τόνους αγγίζει η σπατάλη
τροφίμων στην Ελλάδα, 1,3 δισ. τόνοι
σε παγκόσμιο επίπεδο

✔
Σε 200 δισ. ευρώ ανέρχεται το ετήσιο
κόστος της σπατάλης στην Ε.Ε., σε 900
δισ. δολ. σε όλο τον κόσμο

✔
Το ένα τρίτο των τροφίμων που
παράγεται κάθε χρόνο στον κόσμο για
κατανάλωση σπαταλιέται - περίπου 1,3
δισεκατομμύριο τόνοι 

✔
Αν τα περισσεύματα τροφίμων
χρησιμοποιούνταν για την εκτροφή
ζώων, θα απελευθερωνόταν ποσότητα
τροφίμων ικανή να θρέψει επιπλέον 3
δισ. ανθρώπους

✔
Περίπου ένα δισεκατομμύριο
άνθρωποι στον κόσμο θα μπορούσαν
να ξεφύγουν από τον υποσιτισμό
με λιγότερο από το ένα τέταρτο
των τροφίμων που σπαταλούνται
σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο
και Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα Τα νοικοκυριά (ανά άτομο ετησίως)

Η συνεργασία μεταξύ δήμων μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
της σπατάλης τροφίμων. Για παράδειγμα, αν ο δήμος «Α» 

λάβει μία μεγάλη προσφορά σε φρούτα αλλά έχει έλλειψη 
σε ζυμαρικά και ο δήμος «Β» λάβει μία μεγάλη προσφορά 
σε ζυμαρικά αλλά… έχει έλλειψη φρούτων, 
οι δύο δήμοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τρόφιμα.  

”


