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TÉNYEK ÉS TRENDEK
ahol változás szükséges

ÉLELMEZÉS ÉLELMEZÉS

Az 
élelmiszerhulladék 

jelentős 
csökkentése 

A kiegyensúlyozott táplálkozást és életmódot szolgáló és 
ösztönző élelmiszerek széles választékának, alternatíváknak és 

a kapcsolódó információknak a biztosítása és népszerűsítése

A megfelelő 
munkakörülmények 
biztosítása, valamint 
a környezeti terhelés 
csökkentése a teljes 

értékláncon 
keresztül

A MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS 
TERMELÉKENYSÉGÉNEK FENNTARTHATÓ NÖVELÉSE ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY 

MINDENKI SZÁMÁRA BIZTOSÍTVA LEGYEN A BIZTONSÁGOS, ELÉRHETŐ, 
MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

A gyermekéhezés és 
alultápláltság

megszüntetése

A fenntartható gazdálkodásból származó alapanyagok arányának növelése;
a helyi beszállítók, az élelmiszer-előállítók és kereskedelmi láncok 

együttműködésének erősítése, értékteremtő és helyi erőforrásokra építő 
regionális élelmiszerrendszerek fejlesztése 

STRUKTURÁLIS FESZÜLTSÉG AZ ERŐFORRÁSOK 
NEM FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÉS KIHASZNÁLÁSA MIATT

• A szélsőséges időjárás veszélyezteti a 
gazdálkodást, az élelmiszer-ellátást és a 
biodiverzitást

• Jelentős környezeti hatás: 
  termőtalaj-pusztulás,  a mezőgazdaság 

felel az üvegházhatású gázkibocsátás 
23%-áért és a N2O-kibocsátás 85%-áért

• Foglalkoztatási kihívások:
   a mezőgazdasági munka presztízse 

elmarad a többi ágazatétól, a szektorban 
dolgozók 60%-a 55 évnél idősebb, a 
szakképzés és oktatás nem alkalmazkodik

   a piaci igényekhez

• Alacsony a fenntartható gazdálkodás-
ból származó alapanyag-felhasználás

  mértéke az élelmiszer-előállításban

• A fogyasztók növekvő kockázatokat 
észlelnek az élelmiszerek tápanyagtartal-
mával és élvezeti értékével kapcsolatosan

• A termékek felesleges szállítása a 
szezonhoz nem illeszkedő fogyasztási 
igények kielégítése céljából 

• Szűk szegmens a fenntartható 
fogyasztók köre (10% a LOHAS – 
Lifestyle of Health and Sustainability), 
magas a fogyasztók árérzékenysége

• Növekvő kereslet az erőforrás- 
igényes termékek iránt 

• 20 000 gyermek éhezik és 100 000 
alultáplált

• Évente 1,8 millió tonna
   élelmiszer-hulladék keletkezik, 
        •  ebből 1,4 millió tonna az iparban,
        •  a háztartásokban  keletkező    
            élelmiszer-hulladék évente 40 kg/fő 

• Egy 120 grammos húspogácsa 
   szemétbe dobásakor hulladékká 

válnak az előállításához szükséges 
erőforrások is:

   3 kg takarmány és az öntözést és állatok   
   itatását szolgáló 240 liter víz
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