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Foodsharing 
Κοινωνική ευθύνη για την
εξοικονόμηση τροφίμων



Τι είναι το Foodsharing;

Το Foodsharing ιδρύθηκε στο Βερολίνο το
2012, είναι μια συνεργατική, βιώσιμη και
αξιόλογη πρωτοβουλία για να σταματήσουμε
να πετάμε τρόφιμα.

Επειδή η σπατάλη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα: 
Σύμφωνα με μια εκτίμηση της WWF, το 10% όλων

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως
προκαλείται μόνο από την απόρριψη τροφίμων.

Εκτός από τα τρόφιμα που πετιούνται, σπαταλάται
επίσης ενέργεια, χρόνος και πόροι.



Πάνω από 450.000 εγγεγραμμένοι
χρήστες και περισσότεροι από 100.000
εθελοντές, οι λεγόμενοι food savers,
έχουν κάνει την πρωτοβουλία διεθνές
κίνημα.

Περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις
συνεργάζονται και μέχρι στιγμής έχουν
σωθεί από τη σπατάλη 65 εκατομμύρια
κιλά τροφίμων .

Περίπου 5.000 περισσότερες παραλαβές
πραγματοποιούνται καθημερινά.

Το Foodsharing φέρνει κοντά ανθρώπους
από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων και τους
ενθαρρύνει να συμμετέχουν, να
σκέφτονται και να χρησιμοποιούν
υπεύθυνα τους πόρους του πλανήτη μας.

Στοιχεία και αριθμοί του Foodsharing



Οι εθελοντές διασώστες τροφίμων παραλαμβάνουν τρόφιμα
απευθείας από αγροκτήματα, καταστήματα, εστιατόρια κ.λπ.
που δεν μπορούν πλέον να πωληθούν (π.χ. λόγω ελαφράς
φθοράς, μικρής ημερομηνίας λήξης).

Η πλειονότητα των αποθηκευμένων τροφίμων διανέμεται
άμεσα από τους τροφοσυλλέκτες σε συλλόγους, τράπεζες
τροφίμων, συσσίτια, φίλους και γείτονες, ενώ τα υπόλοιπα
χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους τροφοσυλλέκτες.

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 1.000 δίκαια λεγόμενα 
 διαχωριστικά, δημόσια προσβάσιμα ψυγεία και αποθηκευτικοί
χώροι για να μοιράζονται μεταξύ τους. Εδώ, ο καθένας μπορεί
να πάρει κάτι ή να φέρει τα προϊόντα που έχουν απομείνει - δεν
απαιτείται εγγραφή.

Πώς λειτουργεί το Foodsharing;

Η αρχή του Foodsharing είναι αρκετά απλή:



Foodsharing ως ευκαιρία για 
Κοινωνική Ευθύνη στην επιχείρησή μας

Πλεονεκτήματα του Foodsharing:

Με την ανταλλαγή τροφίμων μπορείτε να
συμβάλλετε στην καταπολέμηση της σπατάλης και
στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Με το foodsahring μπορείτε να αυξήσετε τη φήμη
και την προβολή σας στους πελάτες σας.

Το Foodsharing, εξοικονομεί χρήματα και
ανθρώπινο δυναμικό, για παράδειγμα,
εξοικονομώντας το κόστος για την ανακύκλωση
και τη διαλογή των απορριμμάτων.

Με το foodsharing είστε ευέλικτοι. Το Foodsaver
μπορεί επίσης να παραλάβει ταξινομημένα προϊόντα τα
Σαββατοκύριακα, τις αργίες, αργά το βράδυ, τη νύχτα

και νωρίς το πρωί.
Δεν υπάρχουν νομικοί κίνδυνοι. Δίνοντας το
τρόφιμο στον τροφοδότη, αυτός αναλαμβάνει
την πλήρη ευθύνη για την περαιτέρω χρήση
του.



Foodsharing - τι πρέπει να λάβετε υπόψη;

 
Καθώς η τροφή μας κρατάει ζωντανούς, θέλουμε επίσης 
να μεταχειριζόμαστε με σεβασμό. Το να δίνουμε φαγητό 
σε άλλους είναι μια πολύ ανθρώπινη αλλά και υπεύθυνη

πράξη που πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό υπάρχουν 
μερικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσετε: 

 
Ο βασικός κανόνας είναι πάντα: 

"Μην δίνεις στους άλλους τίποτα που δεν θα
έτρωγες εσύ ο ίδιος".



https://fridaysforfuture.at/blog/foodsharing-nachhaltig-
gratis-lebensmittel-einkaufen-507244
https://foodsharing.de

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας αν θέλετε να
μάθετε περισσότερα για άλλα θέματα στον
τομέα των αποβλήτων και της ανακύκλωσης.

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

