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Wiedeński sposób na zmniejszenie marnotrawienia jedzenia

Miasto Wiedeń przy współpracy z bankiem żywności - Wiener Tafel - znalazło sposób na to, jak nie
marnować jedzenia, a przy tym pomóc potrzebującym.
(…) Na miejskich targach zawsze pozostają niesprzedane środki spożywcze, warzywa, owoce,
a czasem produkty mleczne, które nie nadają się już do dalszej sprzedaży, mimo że termin
przydatności do spożycia jeszcze nie minął.
59. Wydział Wiedeńskiego Magistratu nadzorujący miejskie targowiska współpracuje od 2011 r.
z Wiener Tafel i prowadzi zbiórkę artykułów spożywczych na trzech placach targowych w austriackiej
stolicy (…) Wolontariusze codziennie odwiedzają targi i zbierają tam artykuły spożywcze, które
pomimo że nadają się do spożycia, nie zostały sprzedane.
Ze względu na sezonowość trudno określić, ile kilogramów dziennie zostaje pozyskane w ten sposób.
W 2016 r. na ww. targach zebrano łącznie 41 ton jedzenia. Artykuły są następnie dostarczane do
centralnego magazynu, a stąd rozdzielane do 117 różnych instytucji socjalnych jak np. schronisk dla
bezdomnych, domów samotnej matki, organizacji pomagających osobom z uzależnieniami, ośrodków
dla uchodźców itp.
Według raportu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO (2013) całkowita strata części jadalnych
produktów na świecie wynosi 1,3 mld ton rocznie. W Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 mln
ton żywności, w Polsce ok. 9 mln ton.
Źródło i pełen tekst: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/105390,38,wiedenski-sposob-na-zmniejszeniemarnotrawienia-jedzenia
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ZADANIA DO TEKSTU „WIEDEŃSKI SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE MARNOTRAWIENIA JEDZENIA”
1. Zastanów się, czy chodzi o osobę czy o czynność i wybierz odpowiedni wyraz:
Uwielbiam ……………………………..……! Mogłabym to robić od rana do wieczora.
 czytać
 czytający
Nigdy nie wiem, czy ……………………………..…… spotkany na ulicy chce od mnie jedzenia czy pieniędzy.
 potrzebować
 potrzebujący
Nie lubię ……………………………..……ziemniaków, bo potem jest mi ciężko nieść je do domu.
 kupować
 kupujący
……………………………..……był bardzo uprzejmy i obsłużył mnie poza kolejką.
 Sprzedawać
 Sprzedający
2. Dopisz rozwinięcie skrótu i dopasuj definicję:
ww.
ds.
itp.

Skrót określa, czym zajmuje się dana osoba lub instytucja.
Skrót odsyła do czegoś, co było wcześniej w tekście.
Skrót pisze się zamiast wymienienia podobnych elementów.

3. W poniższe zdania wpisz odpowiedni skrót (ds., ww., itp.):
1. W urzędzie dzielnicy działają dwie komisje: ………………… rodziny i ………………… oświaty.
2. W naszej dzielnicy znajduje się Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział AdministracyjnoGospodarczy, Wydział Oświaty i Wychowania. Wszystkie………………… wydziały pracują od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.
3. Urząd pracy rejestruje bezrobotnych, szkoli pracowników, szykuje projekty ………………… .
4. Pracę stracił prezes i kierownik ………………… finansowych.
5. Aby załatwić sprawę meldunku trzeba wypełnić wniosek i oświadczenie nr 16. Oba …………………
dokumenty musza być własnoręcznie podpisane.
6. Nowe dowody osobiste nie zawierają nawet adresu. Kiedyś wpisywano w nie wzrost, kolor oczu,
stan cywilny………………… .
4. Wstaw brakujące słowa do tekstu.
termin przydatności
do spożycia

produktów
spożywczych

artykułów
spożywczych

marnotrawstwem

itp.

itp.

środków
spożywczych

terminie ważności

Wszyscy znamy napisane na opakowaniach ……………………………..….. sformułowania: „Należy spożyć
do….” lub „Najlepiej spożyć do….”. Oczywiście wiadomo, że określają one ……………………………..….. Nie
każdy jednak wie, że „Należy spożyć do….” dotyczy takich ……………………………..….. jak
jogurty, śmietany……………………………..….. które szybko się psują. Sformułowanie: „Najlepiej spożyć do….”
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dotyczy takich ……………………………..….. jak na przykład makarony, kawa czy herbata. W ramach walki z
……………………………..….. jedzenia Unia Europejska chce zrezygnować z zamieszczania na opakowaniach
ryżu, kasz, makaronów……………………………..….. informacji o ……………………………..….. bo produkty te tak
naprawdę się nie psują i można je jeść dużo dłużej.


5. Jak sądzisz, jeśli na produktach spożywczych takich jak makaron, kasza, ryż itp. nie będzie podanego
terminu ważności, to będzie się ich marnować mniej?
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