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1. Bevezetés az
élelmiszerhulladékok
világába

2.

Csoportosítsd! Melyik élelmiszernek lehet fogyaszthatósági ideje és
melyiknek minőségmegőrzési ideje?
•
•
•
•
•

száraz tészta
joghurt
ásványvíz
babkonzerv
darált hús

•
•
•
•
•

felvágott
étolaj
tejföl
csokoládé
virsli

fogyaszthatósági idő:
minőségmegőrzési idő:

1.

Igaz vagy hamis?
Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!

3.

Melyik felsorolt élelmiszer fogyasztása nem jelent kockázatot még lejárat után sem? Válaszodat indokold is meg!

a. Élelmiszer: Minden emberi fogyasztásra szánt, vagy arra alkalmas termék.

a.
b.
c.
d.

b. Élelmiszerhulladék: Minden olyan élelmiszer, vagy élelmiszer-alapanyag,
amelyet nem emberek fogyasztanak el.
c. Élelmiszerlánc: Száraz tésztából készített ékszer.

Indoklás:

d. Fogyaszthatósági idő: Eddig az időpontig még biztonsággal elfogyaszthatók a gyorsan romló élelmiszerek.
e. Minőségmegőrzési idő: Az az időpont, ameddig az élelmiszer a gyártó
által kialakított tulajdonságait helyes tárolási körülmények között megtartja, de utána is fogyasztható marad.
f. Minőségmegőrzési idő: Az az időpont, amelynek lejárta után egy nappal
már nem fogyasztható az élelmiszer.
g. Minőségmegőrzési idő: Eddig az időpontig az élelmiszer megőrzi a minőségére jellemző tulajdonságait, ám fogyasztása már nem biztonságos.
h. Minőségmegőrzési idő: Az az időpont, amelynek végéig akár felbontott
csomagolás ellenére is biztonságosan fogyasztható az élelmiszer.
6 ● Maradék nélkül

joghurt
kukoricakonzerv
habos sütemény
túró

4.

Mely három csoportba sorolhatjuk az élelmiszerhulladékokat?
Írj mindegyik csoporthoz 3-3 példát!
1.
2.
3.

Bevezetés az élelmiszerhulladékok világába ● 7

5.

Milyen hulladéktípusba tartoznak az alábbi élelmiszerek?
Kösd az élelmiszerhulladékokat a megfelelő csoportba!
a. csirkecsont
b. kenyérhéj
c. penészes zsemle
Elkerülhető
élelmiszerhulladék

6.

7.

d. penészes lekvár
e. dióhéj
f. petrezselyemzöld
Lehetségesen elkerülhető
élelmiszerhulladék

gyorsfagyasztott zöldborsó:
még 4 hónapig nem jár le a minőségmegőrzési ideje

a. Elkerülhető élelmiszerhulladék
b. Lehetségesen elkerülhető élelmiszerhulladék
c. Nem elkerülhető élelmiszerhulladék
Indoklás:

Nem elkerülhető
élelmiszerhulladék

8.

Hol tároljuk az alábbiakat?
Kösd az élelmiszereket oda, ahol tartanád őket!
hűtőszekrény

joghurt:
még 2 hétig fogyasztható

Melyik kategória jelenti tulajdonképpen az elpazarolt élelmiszert?
Válaszodat indokold is meg!

Állítsd sorrendbe a hulladékhierarchia lépcsőfokait!
Írd a megfelelő helyre a válaszokat!
a.
b.
c.
d.
e.

Újrahasználat
Egyéb hasznosítás
Megelőzés
Újrafeldolgozás
Ártalmatlanítás és deponálás

száraztészta:
már 1 hete lejárt
darált hús:
még 3 napig fogyasztható
		
tejföl:
már 5 hete lejárt
gyorsfagyasztott pulykakorong:
még 6 hónapig nem jár le a minőségmegőrzési ideje

1.
fagyasztó

2.
3.
4.
kamra

táblás étcsokoládé:
már 1 hete lejárt
felvágott:
ma még fogyasztható
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5.

szemetes

Bevezetés az élelmiszerhulladékok világába ● 9

4. Magyarországon hány kg elkerülhető élelmiszerhulladékot termel
egy fő évente?
a. 451 kg
b. 68 kg
c. 33 kg
d. 2 kg
5. Melyik élelmiszerhulladékot eredményező esemény jelentkezik főként a fejlődő országokban?

2. Az élelmiszerhulladékok
keletkezésének okai
1.

a. Nagymama túl sok élelmiszert halmozott fel a spájzban.
b. A betakarított terményt zsúfoltan, túl magas hőmérsékleten tárolták a
tárolókban.
c. Anya megfeledkezett a megkezdett tejfölről, ezért az megromlott.

2.

Sorolj fel három élelmiszerlánc-szereplőt, ahol keletkezhetnek élelmiszerhulladékok!

3.

Az élelmiszerlánc bármely szakaszában, sokféle okból kifolyólag keletkezhet élelmiszerhulladék. Az alábbi esetek az élelmiszerlánc melyik
szakaszában történnek? Előfordulhat, hogy több jó válasz is elfogadható. Megfejted, melyek azok? Írd a betűjeleket a megfelelő szakaszok alá!

Kvízkérdések! A helyes választ karikázd be.
1. A becslések szerint a világon megtermelt élelmiszerek hányad része
vész kárba?
a. egytizede
b. egyötöde
c. egyharmada
d. fele
2. Becslések szerint az Európai Unió 28 tagállamának háztartásai összesen körülbelül 46,5 millió tonna élelmiszerhulladékot termelnek évente. Hány gízai nagy piramis tömegének felel meg ez a mennyiség, ha a
gízai nagy piramis tömege körülbelül 5 millió tonna?
a. kevesebb mint 5
b. körülbelül 6-7
c. körülbelül 9
3. Az élelmiszerlánc mely szereplőjénél keletkezik a legtöbb hulladék a
fejlett országokban?
a. háztartásokban
b. kereskedelemben
c. vendéglátásban
d. gyártás során
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a. Szántóföldeken betakarítatlan,
túlérett paradicsom
b. Hibás felirat joghurtos
dobozon
c. Behorpadt konzervdoboz
d. Túlkészletezés a raktárban
e. Hűtőszekrényben felejtett,
megbontott kefir
Elsődleges

Feldolgozás

f. Gyümölcsösben, fán elszáradt
cseresznye
g. A bolt bezárásakor még polcon lévő kalács
h. Nem elcsomagoltatható ételmaradék

Kereskedelem

Vendéglátás

Háztartások

termelés

Az élelmiszerhulladékok keletkezésének okai ● 11

4. Igaz vagy hamis?

Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!
a. A hulladéklerakóba került élelmiszerhulladékok lebomlása során keletkező
szén-dioxid mennyisége csekély mértékű.
b. A legnagyobb károsanyag-kibocsátás az állati termékek lebomlása során
keletkezik.
c. A biohulladékokat mára a világ minden településén újrahasznosítják.

3. Az élelmiszerpazarlás
hatásai a környezetre és
a gazdaságra
1.

d. A fogyasztók egyre nagyobb mennyiségben igényelnek mezőgazdasági termékeket.
e. Az élelmiszerpazarlás legnagyobb költségei az élelmiszerlánc elején, a termelőnél keletkeznek.

5.

Számold ki, körülbelül mekkora értékben vásároltok egy évben:
• pékárut,
• gyümölcsöt, zöldséget,
• tejterméket,
• hústerméket.
Beszéljétek meg otthon, vajon ebből mennyit tesz ki az el nem fogyasztott áru értéke!

2.

A világ édesvíz-felhasználásának hány százaléka közvetett vízfelhasználás?
a. 20%
b. 50%
c. 70%

3.

Házi feladat: Rajzolj!
Egy általad kiválasztott témáról készíts képillusztrációt úgy, hogy abban benne
legyen az élelmiszerpazarlás és a fogalom kapcsolata.
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Ha az országokat szén-dioxid-kibocsátásuk alapján sorrendbe állítanánk, és magát az élelmiszerpazarlást is a sorrendbe helyeznénk, hányadik helyen állna?
a.
b.
c.
d.

6.

Az első helyen
A második helyen
A harmadik helyen
A negyedik helyen

Sorold fel, hogy milyen veszteségekkel jár, ha élelmiszert dobunk ki!

Az élelmiszerpazarlás hatásai a környezetre és a gazdaságra ● 13

4. Az élelmiszerek csomagolásán milyen módon tüntetik fel a lejárati dátumot?

a. év/hónap/nap
b. hónap/nap/év
c. nap/hónap/év

5.

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!

4. Hogyan tehetünk mi is
az élelmiszerpazarlás ellen?
1.

a. Inkább ………… szedj kevesebbet a tányérodra.
b. A FIFO elv szerint azt edd meg először, amit ………………… tettél be a
hűtőszekrénybe/kamrába.
c. A fagyasztás kitűnő ……………… eljárás.

Csoportosítsd! Élelmiszerhulladék-megelőzés vagy -kezelés?
Írj a sorok elejére egy M betűt, ha megelőzés, K betűt, ha kezelés.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

bevásárlólista készítése
komposztálás
új receptek, amelyeket a maradékból készítünk el
kisebb kiszerelésű termékek vétele
adományozás
fagyasztás
a hűtő és a kamra folyamatos ellenőrzése

2.

Három ember számára készültök vacsorával. Hány csésze (250 ml) rizsre lesz szükségetek, hogy ne maradjon felesleg?

3.

Ha vacsora után mégis marad a rizsből, milyen ételeket tudtok belőle
készíteni? Sorolj fel három új ételt!
1.
2.
3.
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d. A hűtőszekrény hőmérsékletét …………………… kell beállítani.
e. A csúnya zöldségek, gyümölcsök ……………………, mint a szabályos
alakúak.

6.

Mely élelmiszerek nem alkalmasak a fagyasztásra? Mit gondolsz, miért?

7.

Sorolj fel három lehetőséget, amivel tehetsz az élelmiszerpazarlás ellen
a konyhában!
1.
2.
3.

Hogyan tehetünk i is az élelmiszerpazarlás ellen? ● 15

5. Tudatos vásárlással
egészséged megőrzéséhez is
hozzájárulhatsz

3.

Válaszd ki a felsoroltak közül a helyes bevásárlási sorrendet!
Válaszodat indokold is meg!
a. Száraztészta, ömlesztett sajt, mirelit zöldségkeverék
b. Jégkrém, gyümölcsjoghurt, nápolyi
c. Tálcás csirkemell, fagyasztott gesztenye, ropi, vákuumcsomagolt szeletelt sonka
Indoklás:

4. A fagyasztott élelmiszereket felengedtetés után újra lehet fagyasztani
vagy sem? Válaszodat indokold is meg!
Indoklás:

5.

1.

„Akkor tekintjük biztonságosnak az ételt, ha maghőmérséklete legalább 2 percre
eléri a 75 °C-ot a főzés során, hiszen a veszélyes zóna ……… °C-tól ………….
°C-ig terjed, a 75 °C pedig már a ………………… zónába tartozik.”

Igaz vagy hamis?
Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!
a. Bevásárlólista készítésével időt és pénzt is spórolhatunk.
b. A sérült csomagolású élelmiszerek nem járnak kockázattal.
c. A bevásárlókocsiba csomagolás nélkül is elhelyezhetők az élelmiszerek.

Egészítsétek ki az alábbi mondatot!

6.

Készíts listát a helyes bevásárláshoz szükséges tennivalókról (a megtervezéstől a kipakolásig)!
Kísérd el szüleidet a boltba és ellenőrizd a listád alapján, hogy teljesítik-e az
adott pontokat!

d. A fagyasztott termékeket a vásárlás végére kell hagyni.
e. Az alapos kézmosáshoz vizet és szappant használjunk.
f. Szeletelésnél minden alapanyaghoz ugyanazt a vágódeszkát kell használni, mert így kevesebbet kell mosogatni.

2.

Bevásárlás után milyen teendőid vannak?
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Tudatos vásárlással egészséged megőrzéséhez is hozzájárulhatsz ● 17

4. Válogasd ki! Melyik hulladék kerülhet a komposztba és melyik nem?
a. gyümölcshéj
b. kávézacc
c. elszáradt cserepes növények
d. porzsák tartalma
e. fém
f. olaj- és zsírmaradék
g. tojáshéj
h. üveg
i. haj, köröm
j. avar
k. vágott fű, kerti gaz
l. elnyílt virágok
m. teafilter tartalma
n. műanyag
o. vegyszerek, kozmetikumok
p. zöldséghéj
q. főtt ételmaradék
r. kenyér
s. ágak, gallyak
t. csontok
u. gyertyamaradék
v. pelenka
w. festék

6. Alternatív megoldások
az élelmiszerhulladékok
csökkentésére
1.

Kik kereshetik fel a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, ha élelmiszert
szeretnének adományozni?

2.

Kiknek segítenek az élelmiszerbankok dolgozói?

3.

Az alábbiak közül mely élelmiszerek adományozhatók?
A helyes válaszokat húzd alá!
a.
b.
c.
d.

Hibás címkés tészta
Ütődött kukoricakonzerv
Megbontott keksz
Fogyaszthatósági időn túli
joghurt
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e. Minőségmegőrzési időn belüli
babkonzerv
f. Az étteremben meghagyott
ételmaradék

5.

Mivel etethetjük a kutyánkat az alábbiak közül?
Karikázd be a helyes válaszokat!
a.
b.
c.
d.
e.

6.

tojás
csokoládé
belsőségek
joghurt
nyers burgonya

Mivel etethetjük a macskánkat az alábbiak közül?
Karikázd be a helyes válaszokat!
a.
b.
c.
d.
e.

tehéntej
főtt répa
nyers sertés, vagy vadhús
főtt tojás
édesség
Alternatív megoldások az élelmiszerhulladékok csökkentésére ● 19

VÉNY
KERESZTREJT
1. A termőföldektől a fogyasztók asztaláig tartó folyamatok sorozatát és a folyamatok

Megoldások

során létrejövő termékek összességét nevezzük ennek.

2. Az ilyen fajta lejárati időt követően a termék fogyasztása kockázattal járhat, akkor
is, ha úgy tűnik, hogy nem romlott meg.

3. A hulladékhierarchia azon lépcsőfoka, amely elkerülésére mindenképp törekednünk kell.

4. Egészítsd ki! Világviszonylatban az előállított élelmiszerek egyharmada, vagyis 1,3
milliárd ….. kárba vész.

5. Az elkerülhető élelmiszerhulladékok között a harmadik legnagyobb arányban kidobott élelmiszercsoport Magyarországon.

6. Ebből a káros gázból világszinten nagyjából 4,4 milliárd tonna keletkezik az élelmiszerhulladékok lebomlásának következményeként.
Az a vízhasználatfajta, amelyet adott helyen a termékek előállításához használnak.
Ennek megtervezésével is megelőzhető az élelmiszerhulladékok keletkezése.
Ennek a konyhai berendezésnek gyakran szükséges ellenőrizni a hőmérsékletét.
Az okostelefonunkra letölthető segítség.
Az élelmiszerbiztonságilag megfelelőnek tekinthető élelmiszerek ezzel az eljárással
kezelendők.
12. A zöldséghulladékok mellett ez az élelmiszercsoport is rákerülhet a komposztra.
13. Ezt az édességet tilos házi kedvenceknek adni.

7.
8.
9.
10.
11.

1. Igaz vagy hamis? Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis
állítások elé!
a. Igaz
e. Igaz
b. Igaz
f. Hamis
c. Hamis
g. Hamis
d. Igaz
h. Igaz
2. Csoportosítsd! Melyik élelmiszernek lehet fogyaszthatósági ideje és
melyiknek minőségmegőrzési ideje?
Fogyaszthatósági idővel
rendelkező élelmiszerek
b. joghurt, e. darált hús, f. felvágott,
h. tejföl, j. virsli

Minőségmegőrzési idővel
rendelkező élelmiszerek
a. száraz tészta, c. ásványvíz, d. babkonzerv, g. étolaj, i. csokoládé

3. Melyik felsorolt élelmiszer fogyasztása nem jelent kockázatot még
lejárat után sem? Válaszodat indokold is meg!
b - Kukoricakonzerv
Indoklás: A kukoricakonzerv minőségmegőrzési idővel rendelkezik.

1.
2.
3.

4. Mely három csoportba sorolhatjuk az élelmiszerhulladékokat?
Írj mindegyik csoporthoz 3-3 példát!

4.
5.
.

1. Bevezetés az élelmiszerhulladékok világába

Elkerülhető
élelmiszerhulladékok

6.

Nem elkerülhető
élelmiszerhulladékok

Potenciálisan elkerülhető
élelmiszerhulladékok

7.
8.

penészes kenyér, lejárt joghurt, almacsutka, banánhéj,
megromlott sonka
kávézacc

csirkebőr, almahéj, meggybefőtt leve

9.
10.
11.
12.
13.
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5. Milyen hulladéktípusba tartoznak az alábbi élelmiszerek? Kösd az
élelmiszerhulladékokat a megfelelő csoportba!
a. Nem elkerülhető élelmiszerhulladék
b. Lehetségesen elkerülhető élelmiszerhulladék
c. Elkerülhető élelmiszerhulladék
d. Elkerülhető élelmiszerhulladék
Megoldások ● 21

e. Nem elkerülhető élelmiszerhulladék
f. Lehetségesen elkerülhető élelmiszerhulladék
6. Hol tároljuk az alábbiakat? Kösd az élelmiszereket oda, ahol tartanád őket!
hűtőszekrény: joghurt, darált hús, felvágott
fagyasztó: gyorsfagyasztott zöldborsó, gyorsfagyasztott pulykakorong, darált hús
kamra: száraztészta, táblás étcsokoládé
szemetes: tejföl
7. Melyik kategória jelenti tulajdonképpen az elpazarolt élelmiszert?
Válaszodat indokold is meg!
a - Elkerülhető élelmiszerhulladék
Indoklás: Ezen élelmiszerhulladék csoport keletkezését tudjuk megelőzni.
8. Állítsd sorrendbe a hulladékhierarchia lépcsőfokait!
Írd a megfelelő helyre a válaszokat!
1. c, 2. a, 3. d, 4. b, 5. e

2. Az élelmiszerhulladékok keletkezésének okai
1. Kvízkérdések
1. c, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b
2. Sorolj fel három élelmiszerlánc-szereplőt, ahol keletkezhetnek élelmiszerhulladékok!
Pl. háztartások, fogyasztók, vendéglátás, kereskedelem.
3. Az élelmiszerlánc bármely szakaszában, sokféle okból kifolyólag keletkezhet élelmiszerhulladék. Az alábbi esetek az élelmiszerlánc melyik
szakaszában történnek? Előfordulhat, hogy több jó válasz is elfogadható, megfejted, melyek azok? Írd a betűjeleket a megfelelő szakaszok alá!
a.
b.
c.
d.

elsődleges termelés
feldolgozás
feldolgozás/kereskedelem
feldolgozás/kereskedelem/
vendéglátás

e.
f.
g.
h.

háztartás
elsődleges termelés/háztartás
kereskedelem
vendéglátás

4. Igaz vagy hamis?
Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!
a. Igaz b. Hamis c. Igaz
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3. Az élelmiszerpazarlás hatásai a környezetre és
a gazdaságra
1. Számold ki, körülbelül mekkora értékben vásároltok egy évben:
Saját válasz.
2. A világ édesvíz-felhasználásának hány százaléka közvetett vízfelhasználás?
c – 70%
3. Házi feladat: Rajzolj!
Saját megoldás.
4. Igaz vagy hamis?
Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!
a. Hamis
d. Igaz
b. Igaz
e. Hamis
c. Hamis
5. Ha az országokat szén-dioxid-kibocsátásuk alapján sorrendbe állítanánk, és magát az élelmiszerpazarlást is a sorrendbe helyeznénk, hányadik helyen állna?
c – A harmadik helyen
6. Sorold fel, hogy milyen veszteségekkel jár, ha élelmiszert dobunk ki!
Veszteségek: pénz, víz, termőföld, munkaerő, energia stb.

4. Hogyan tehetünk mi is az élelmiszerpazarlás ellen?
1. Csoportosítsd! Élelmiszerhulladék-megelőzés vagy -kezelés?
Írj a sorok elejére egy M betűt, ha megelőzés, K betűt, ha kezelés.
Megelőzés

Kezelés

a. bevásárlólista készítése, c. új receptek, amelyeket a mara- b. komposztálás, e. adományozás
dékból készítünk el, d. kisebb kiszerelésű termékek vásárlása,
f. fagyasztás, g. a hűtő és a kamra folyamatos ellenőrzése

2. Három ember számára készültök vacsorával. Hány csésze (250 ml)
rizsre lesz szükségetek, hogy ne maradjon felesleg?
Egy csésze rizsre.
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3. Ha vacsora után mégis marad a rizsből, milyen ételeket tudtok belőle
készíteni? Sorolj fel három új ételt!
Rizsgolyó (Arancini), rizsfelfújt, tejberizs, rizssaláta, rizsleves, rizs fánkocskák stb.
4. Az élelmiszerek csomagolásán milyen módon tüntetik fel a lejárati
dátumot?
c – nap/hónap/év
5. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal!
a. Inkább többször szedj kevesebbet a tányérodra.
b. A FIFO elv szerint azt edd meg először, amit elsőnek tettél be a hűtőszekrénybe/kamrába.
c. A fagyasztás kitűnő tartósítási eljárás.
d. A hűtőszekrény hőmérsékletét 0–5 °C közé kell beállítani.
e. A csúnya zöldségek, gyümölcsök ugyanolyan finomak, mint a szabályos alakúak.
6. Mely élelmiszerek nem alkalmasak a fagyasztásra? Mit gondolsz, miért?
Tejszín, egész tojás és krumpliból készült ételek. A fagyasztásuk minőségvesztéssel jár.
7. Sorolj fel három lehetőséget, amivel tehetsz az élelmiszerpazarlás ellen a konyhában!
• Csak annyit szedek a tányéromra, amennyit meg is tudok enni.
• Felhívom a szüleim figyelmét arra, hogy ha a szükségesnél több ételt
készítettetek, akkor azt fagyasztással tartósíthatják.
• Rendszeresen ellenőrzöm a hűtőgép hőmérsékletét.
• Felhívom a szüleim figyelmét arra, hogy az arra alkalmas maradékokból
akár új fogást is készíthetnek.
• A kevésbé szép zöldségeket és gyümölcsöket is elfogyaszthatom.
• A megmaradt zsemléből zsemlemorzsát készítethetek.

5. Tudatos vásárlással egészséged megőrzéséhez is
hozzájárulhatsz
1. Igaz vagy hamis?
Írj I betűt az igaz állítások elé, H betűt pedig a hamis állítások elé!
a. Igaz
b. Hamis
c. Hamis
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d. Igaz
e. Igaz
f. Hamis

2. Bevásárlás után milyen teendőid vannak?
A bevásárlás után egyenesen haza kell menni. Otthon alapos kézmosás után lehet
elpakolni az élelmiszereket. Először a fagyasztott, majd a hűtést igénylő termékek
kerüljenek a helyükre. Ezt követően lehet az egyéb termékeket is elpakolni.
3. Válaszd ki a felsoroltak közül a helyes bevásárlási sorrendet! Válaszodat indokold is meg!
a – Száraztészta, ömlesztett sajt, mirelit zöldségkeverék
Indoklás: A bevásárlás során a nem hűtendő termékek kerülnek elsőnek a kosárba, majd a hűtést és a fagyasztást igénylő termékek.
4. A fagyasztott élelmiszereket felengedtetés után újra lehet fagyasztani
vagy sem? Válaszodat indokold is meg!
Nem szabad újrafagyasztani, mert így már túl nagy élelmiszerbiztonsági kockázatot rejt majd az elfogyasztása.
5. Egészítsétek ki az alábbi mondatot!
„Akkor tekintjük biztonságosnak az ételt, ha maghőmérséklete legalább 2 percre
eléri a 75 °C-ot a főzés során, hiszen a veszélyes zóna 5 °C-tól 63 °C-ig terjed,
a 75 °C pedig már a biztonságos zónába tartozik.”
6. Készíts listát a helyes bevásárláshoz szükséges tennivalókról (a megtervezéstől a kipakolásig)!
1. Bevásárlólista írása
7. Az élelmiszerek megfelelő elkü2. Bevásárlókocsi gyors
lönítése a szállítás során
ellenőrzése
8. Hazaérkezéskor alapos
3. A hűtést nem igénylő élelmiszekézmosás
rek összegyűjtése
9. Fagyasztott termékek elpakolá4. Csomagolatlan élelmiszerek besa a fagyasztóba
tasakolása (pl.: pékáru, zöldség,
10. Hűtést igénylő termékek elpakogyümölcs)
lása a hűtőszekrénybe
5. A hűtést igénylő élelmiszerek
11. A hűtést nem igénylő élelmiszeösszegyűjtése
rek elpakolása
6. Fagyasztott termékek beszerzése

6. Alternatív megoldások az élelmiszerhulladékok
csökkentésére
1. Kik kereshetik fel a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, ha élelmiszert szeretnének adományozni?
A különböző boltoknak, gyáraknak, feldolgozóüzemeknek van lehetőségük arra,
hogy a polcokon maradt élelmiszereket felajánlják. Magánszemélyeknek más
szervezetet kell megkeresniük, ha adományozni szeretnének.
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2. Kiknek segítenek az élelmiszerbankok dolgozói?
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az összegyűjtött adományokat rászoruló
családoknak, időseknek, hajléktalanoknak juttatja el, karitatív szervezeteken
keresztül.
3. Az alábbiak közül mely élelmiszerek adományozhatók? A helyes válaszokat húzzátok alá!
a – Hibás címkés tészta
b – Ütődött kukoricakonzerv
e – Minőségmegőrzési időn belüli babkonzerv

A megtermelt
élelmiszerek

egyharmada

kárba vész.

4. Válogasd ki! Melyik hulladék kerülhet a komposztba és melyik nem?
Komposztálható élelmiszerek

Nem komposztálható élelmiszerek

a. gyümölcshéj, b. kávézacc, c. elszáradt cserepes növény, g. tojáshéj, i. haj, köröm, j. avar, k.
vágott fű, kerti gaz, l. elnyílt virágok, m. tea-filter
tartalma, p. zöldséghéj, s. ágak, gallyak

d. porzsák tartalma, e. fém, f. olaj- és zsírmaradék, h. üveg, n. műanyag, o. vegyszerek, kozmetikumok, q. főtt ételmaradék, r. kenyér, t. csontok,
u. gyertya maradék, v. pelenka, w. festék

5. Mivel etethetjük a kutyánkat az alábbiak közül?
Karikázd be a helyes válaszokat!
a – Tojás
c – Belsőségek
d – Joghurt
6. Mivel etethetjük a macskánkat az alábbiak közül?
Karikázd be a helyes válaszokat!
b – Főtt répa
d – Főtt tojás

Keresztrejtvény
1. élelmiszerlánc
2. fogyaszthatósági
3. lerakás
4. tonna
5. zöldség
6. szén-dioxid
7. közvetett
26 ● Maradék nélkül

8. menü
9. hűtőszekrény
10. applikáció
11. hőkezelés
12. gyümölcs
13. csokoládé
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