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Gıda israfı, yenilebilecek olsa da israf edilen 
tüm gıdaları içerir: Zamanında yemediğiniz 
için buzdolabınızda bozulan, tabağınıza 
yiyebileceğinizden fazlasını aldığınız ve arta 
kalanları çöpe attığınız gıdalar…

GIDA İSRAFI 
NEDİR?

Gıda israfı demek para, emek ve gıdanın üretildiği enerji, 
toprak ve su gibi kaynakların israfı demek. 
Gıda israfı sera gazı emisyonlarını artırır ve iklim değişikliğine 
yol açar. 

GIDA İSRAFINI DURDURMAK ZORUNDAYIZ ÇÜNKÜ;
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DAHA KÜÇÜK PORSİYONLAR İSTEYİN
Yemeğinize, tabağınıza küçük porsiyonlar 
alarak başlayın. Şayet doymadıysanız, her 
zaman daha fazlasını alabilirsiniz.
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İLK GİREN, İLK ÇIKAR!
Alışverişten dönünce buzdolabı ve dolaplarınızdaki 
yiyecekleri uygun biçimde yerleştirin: ilk aldıklarınızı 
ön tarafa; dayanma süresi daha fazla olan sonradan 
aldıklarınızı ise arkaya koyun. Böylece ilk aldıklarınız 
ilk tüketilmiş olur. Son Tüketim Tarihlerine de dikkat 
edin; bazen sonradan alınanların da hızlı tüketilmesi 
gerekebilir.
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KALAN YEMEKLERİNİZİ DE SEVİN
Kalan yemekleri çöpe atmak yerine onları ertesi gün 
yapacağınız yemeğin malzemesi olarak kullanabilir 
veya yeniden ısıtıp yiyebilirsiniz. Unutmayın; arta 
kalan yemeklerinizi yeniden değerlendirmek 
istiyorsanız, onları iki saat içinde buzdolabına veya 
dondurucuya kaldırmanız çok önemli.
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97 8GIDALARIN ÜZERİNDEKİ TARİHLERİ DOĞRU ANLAYIN
“Son Tüketim Tarihi” geçtikten sonra gıdaların 
tüketilmesi güvenilir değildir. “Tavsiye Edilen Tüketim 
Tarihi” ise gıdaların koku, doku ve tat özelliklerini 
en iyi durumda koruyabileceği süreyi gösterir. İyi 
saklandığında dayanıklı gıdaların çoğu “Tavsiye Edilen 
Tüketim Tarihi”nden sonra bile yenilebilir.
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AKILLI ALIŞVERİŞ YAPIN
Çoğu zaman yiyebileceğimizden daha fazla yiyecek 
satın alırız. Fazla alışverişten kaçınmak için haftalık 
öğünlerinizi önceden planlamaya çalışın, bir alışveriş 
listesi yapın ve alışverişe boş mide ile gitmeyin! 
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97 8 ATIKLARI GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜN
Eğer gıdanın bir kısmı atık olduysa bunları gübreye 
dönüştürerek yeniden değerlendirebilirsiniz. Gıda 
atıklarını çöpe atmak, çöpün ulaşımının ve ortadan 
kaldırılmasının yarattığı sera gazı emisyonlarına 
sebep olmak yerine, neden atık gıda ve sebze 
ve meyve kabukları için bir kompost kutusu 
oluşturmuyorsunuz?
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“ŞEKLİ BOZUK” MEYVE VE SEBZELERİ DE SATIN ALIN
Birçok market ve pazar, şekli mükemmel olmayan 
ama besleyici özelliğini kaybetmemiş meyve ve 
sebzeleri satıyor. Gıda israfı yapmak istemediğinizi 
göstermek için bu “farklı” görünümlü meyve ve 
sebzeleri de satın alın.
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İhtiyaç fazlası ürünlerinizi çevrenizle ve ihtiyacı 
olanlarla paylaşın. Gıda israfını azaltmak için 
çevrenizdeki kafeterya, dükkan ve mevcut 
girişimleri öğrenin.
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BUZDOLABINIZI KONTROL EDİN
Gıdalarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlamak 
için buzdolabınızı doğru dereceye getirin (1 ve 5 °C 
arası); ürünleri buzdolabında doğru yerde saklayın ve 
paketlerdeki saklama kılavuzlarına uyun. Buzdolabını 
tıka basa doldurmayın! Aşırı doldurulmuş bir buzdolabı 
hem daha fazla enerji harcar, hem de içinde uzak 
köşeye konulan gıda gözünüzden kaçabilir.
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