
КАКВО 
МОЖЕШ ДА 
НАПРАВИШ?

Адаптацията на брошурата на български език е част от проекта „Мрежа Slow 
Food Пловдив“ от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 
2019.
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Когато използвате местна продукция, вие не само 
скъсявате веригата на разпространение, но и консумирате 
по-пълноценна храна. А купуването на храна директно 
от фермите, ви помага и да опознаете мястото, където 
живеете и хората там.  

6. Избирайте непакетирана храна или такава в 
опаковки, които могат да се рециклират.
Пакетираната и готовата храна често се приготвят от 
продукти, произведени в интензивни ферми. Някои 
от продуктите са пропътували хиляди мили преди да 
бъдат обработени. Самите опаковки са направени от 
неразградими материали, от които трудно можеш да се 
отървеш.

7. Избирайте продукти от устойчиви ферми. 
Целта на доминиращата хранителна система, основаваща 
се на монокултури, интензивно животновъдство и масово 
използване на химикали и горива, е по-високи добиви 
и по-ниски цени. Това води до опасни последици що се 
касае до емисиите на CO2, до загуба на биоразнообразие, 
деградация на почвата и замърсяване. В устойчивото селско 
стопанство не се използват химически торове и пестициди, 
използват се възобновяеми енергийни източници, когато 
е възможно, следва се ритъмът на сезоните и се отдава 
значение на благосъстоянието на животните. 

В кухнята ... 
8. Проверявайте какво има във вашия хладилник: той 
не трябва да е кошче за отпадъци! Онова, което се 
съхранява в него, трябва да се консумира бързо! 

9. Рециклирайте повече и изхвърляйте по-малко: 
използвайте по-добре храната, която купувате 
и използвайте своята изобретателност, за да 
оползотворите остатъците от храна.

10. Не подценявайте отпадъците от зеленчуците: 
обелките и стъблата съдържат полезни хранителни 
вещества, а с блендера можете да сътворите чудеса!

11. Съхранявайте храната си правилно: тя може да се 
запази по-дълго в добре затворени кутии, бутилки и 
буркани или във фризера. 

12. Следете датите на годност: „най-добър до” не 
означава, че храната трябва да се изхвърли на 
следващия ден.

13. Правете свой собствен компост: винаги отделяйте 
органичните отпадъци от останалите и ако имате 
градина (дори и да е малка) правете свой собствен 
компост. Останалото рециклирайте.

14. Гответе повече и приготвяйте сами своята храна: 
ползите за вас и за природата ще бъдат по-големи, 
отколкото си мислите. 

15. Ценете всяка капка вода и контролирайте 
потреблението й! Не мийте плодовете и зеленчуците 

Когато си купуваме храна, решаваме да готвим или сядаме 
на масата, винаги има нещо, което можем да направим, за 
да намалим въздействието на храната върху климата или 
околната среда. 

Когато пазарувате ... 
1. Направете си списък с нужните продукти и 
избягвайте импулсивните покупки. 
Една трета от храната, която се произвежда, се превръща в 
отпадък: по време на хранене, у дома, на полето, в кафето 
в училище или на работа, по време на разпространението. 
Стоките с изтекъл срок на годност, непродадените стоки 
или тези, които просто се изхвърлят... 1.3 милиарда 
тона храна се превръщат в отпадък всяка година, те са 
достатъчни, за да нахранят четири пъти повече хора от 
800-те милиона гладуващи. 3.3 милиарда тона парникови 
газове се отделят без да има нужда. 
Затова нека започнем да проверяваме срока на годност 
и спрем да купуваме големи разфасовки храна, нека се 
научим да управляваме храната по-добре, особено когато 
става дума за бързо развалящи се храни или такива, които 
се консумират в свежо състояние. 

2. Опитайте се да разнообразите своите покупки: 
разнообразието е приятел на климата.
Днес 75% от храната в света зависи от 12 растителни и 5 
животински вида, а пшеницата, оризът и царевицата дават 
60% от калориите, които консумираме. Разнообразието 
е застрашено, а хранителна система, основаваща се на 
такова еднообразие е неспособна да се адаптира към 
климатичните промени. Биоразнообразието е основата на 
хранителната сигурност. То ни позволява да се адаптираме 
към климатичните промени. 

3. Не купувайте храна, водени от нейния естетичен 
вид. 
Кривият морков или ябълката с неправилна форма са 
не по-малко вкусни и хранителни. Затова не търсете 
естетиката на всяка цена 

4. Търсете сезонна храна. 
Храна, която е извън сезона е по-малко вкусна и по-бедна 
на веществата, които се получават само при естествено 
узряване. Сезонният избор на храна е особено важен 
за плодовете и зеленчуците, но също така има значение 
и при рибата. Консумирането на риба по време на 
размножителния период може да доведе до нарушаване 
на баланса в морските екосистеми. 

5. Купувайте местна храна: тя е по-свежа и е 
пропътувала по-малко километри.
Много храни се произвеждат далече: колкото повече 
километри са пропътували, толкова повече са допринесли 
за замърсяването на природата. За тях е изразходена 
повече енергия за охлаждане и опаковане. Като цяло, за да 
стигне до масата на западняка, храната пропътува средно 
1500 мили! 
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На масата ... 
16. Яжте по-малко месо, но с по-добро качество: 
производството на месо има най-голямо влияние върху 
климата и околната среда. 
Ако всяко семейство купува 30% по-малко месо и то 
само от местни, екстензивни ферми, то ще намали 
емисиите на CO2 с около 1000 кг на година. Възрастните 
се нуждаят само от половин килограм месо на седмица, 
включително бели меса и сурово сушени колбаси. И да 
не забравяме обрезките и по-малко популярните части 
на животното, които се готвят по-лесно, по-евтини са, а 
и са много вкусни. В крайна сметка, ако ядем само филе, 
какво ще стане с остатъка от животното?

17. Избягвайте риба от интензивни ферми.
Не само месото идва от интензивни ферми. Тропическите 
скариди, сьомгата, пангасиусът също се отглеждат 
в натъпкани затворени пространства, третират се с 
антибиотици и се хранят със смески. Тези ферми са 
много опасни за природата, а рибата получена от тях е 
със занижени качества. 

18. Разговаряйте с други хора по тези теми и 
разпространявайте информация за кампанията на Slow 
Food «Храна за промяна» (Food for Change)!

с течаща вода, а ги накисвайте във вода, в която сте 
добавили сода бикарбонат. Ограничете употребата на 
пластмасови бутилки: за тяхната направа отива почти 
половината от водата, която се съхранява в тях. Ако 
имате градина, събирайте дъждовна вода за поливането 
й. 
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