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Ako úspešne bojovať proti plytvaniu 
potravinami?

Užitočné tipy od Tesca, lídra v boji proti potravinovému odpadu
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Potraviny nepatria do koša.

Obzvlášť vo svete, v ktorom viac ako 800 miliónov ľudí 
hladuje. Bojujte spolu s nami proti plytvaniu potravinami.
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Vitajte v e-manuáli od spoločnosti Tesco, 
vďaka ktorému sa dozviete viac o tom, ako 
neplytvať potravinami v domácnosti, variť
bez zvyškov a v neposlednom rade to, ako my
v Tescu bojujeme proti plytvaniu potravinami.

1,3 miliardy 
ton potravín 
sa vyhodí každý 

rok vo svete

111 kg 
potravín
za rok

vyhodí priemerný 
Slovák
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Prečo je to také dôležité?
 
Až 8 % globálnych emisií skleníkových plynov tvorí 
práve potravinový odpad.

Ak by potravinové straty boli krajinou, predstavovali 
by tretí najväčší zdroj emisií po Číne a USA. Existujú 
teda silné morálne, sociálne a environmentálne dôvody 
na zníženie plytvania potravinami.

Aj preto je jedným z udržateľných cieľov OSN (12.3) 
znížiť potravinový odpad vo svete do roku 2030
na polovicu.
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Na Slovensku sa nám len za 2 roky podarilo znížiť 
množstvo potravinového odpadu o viac ako polovicu. 
Dosiahli sme tak cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 
už o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN!

Vieme to potvrdiť vďaka tomu, že od roku 2017 sme ako 
prvý (a zatiaľ stále jediný) maloobchodník na Slovensku 
začali zverejňovať svoje údaje o množstve potravinového 
odpadu.

Dokázali sme to len preto, že intenzívne pracujeme
na zlepšovaní interných procesov a že už viac ako 85 % 
našich obchodov daruje potravinové prebytky ľuďom
v núdzi.

2 369 ton 
darovaných 

potravín
na Slovensku...

…predstavuje
5,5 milióna 
porcií jedla

pre ľudí
v núdzi 

Zníženie potravinového 
odpadu za dva roky

52 %

=

O 17 000 ton emisií CO2  
menej
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Čo môžeme robiť, ak chceme ako jednotlivci znížiť 
množstvo potravinového odpadu?

Ľudia stále kupujú viac jedla, než skutočne potrebujú. 
Čo s ním následne spravia? Odložia ho do chladničky
a často ho tam nechajú doslova „zomrieť“. Potom sa ho
zbavia – a takto zahodia asi 25 % jedla.

Pre našich kolegov sme preto pripravili sériu workshopov
o varení bez zvyškov pod vedením šéfkuchára Jaroslava Ertla, 
odborníka na tzv. zero waste vo varení. Niekoľko užitočných 
tipov má aj pre vás:

Najprv poriadne rozmýšľajte, 
čo kupujete, koľko toho 
potrebujete a čo naozaj 
potrebujete.

Rozlišujte medzi dátumom 
spotreby a dátumom 
minimálnej trvanlivosti.
Kým potraviny po dátume 
spotreby už neodporúčam 
konzumovať, tie po dátume 
minimálnej trvanlivosti sú 
stále bezpečné
na konzumáciu.

Separujte odpad
aj v kuchyni, ideálne je 
zaobstarať si vlastný 
kompostér – existujú
už aj elegantné riešenia
do bytov.

1. 2. 3.
Vyhľadávajte tvarom 
nedokonalé potraviny,
ktoré sú napriek tomu 
kvalitné. Napríklad kúpou 
ovocia a zeleniny
zo sortimentu Perfectly 
Imperfect z Tesca pomáhate 
bojovať proti plytvaniu už 
u pestovateľov.

Určite si dni, keď prebytočné 
jedlo darujete tým, ktorí ho 
potrebujú.

4. 5.
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Ako variť bez zvyškov?

Suchý chlieb je možné zachrániť 
a využiť – napríklad na čerstvú 
strúhanku alebo kocky do polievky.

Z prezretých banánov si môžete 
urobiť výborný banánový chlieb, 
zmrzlinu či banánovú ovsenú kašu.

Ani banánová šupka nevyjde 
nazmar! Využite ju na vyčistenie 
topánok, listov kvetín
alebo na hnojenie.

Z citrónovej šupky si môžete 
spraviť citrónovú strúhanku, 
korenie či citrónový olivový olej. 
Je vhodná aj ako čistič mikrovlnky 
či osviežovač.

Poriadne umyté šupy z mrkvy, 
zeleru a petržlenu rozmixujte
a chutná polievka je na svete.

Petržlenovú a zelerovú vňať 
nasekajte, pridajte trochu 
prelisovaného cesnaku, soli
a olivového oleja. Všetko 
rozmixujte a pesto je hotové!

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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132 obchodov Tesco naprieč Slovenskom je aktuálne zapojených
do programu darovania potravín Potravinovej banke Slovenska.

Do roku 2020 chceme darovať potravinové prebytky
zo všetkých našich 150 obchodov.

2 600 našich kolegov na Slovensku absolvovalo e-learning
na tému boja proti potravinovému odpadu.

Ako naše obchody bojujú
proti plytvaniu potravinami?
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Denne pomáhame vyše
5 000 ľuďom
po celom Slovensku.

„Projekt darcovstva potravín je to najlepšie, čo môže 
maloobchodná spoločnosť urobiť, aby pomáhala tým,
ktorí to najviac potrebujú. Počas spolupráce s Tescom 
vidím nadšenie ľudí a obetavosť, ochotu pomôcť tým,
ktorí to potrebujú, aj ich silné odhodlanie znížiť množstvo 
potravinového odpadu. Vďaka podpore zo strany Tesca 
sme dnes schopní pomôcť ľuďom vo všetkých okresoch 
Slovenska. Toto úsilie pomáha ľuďom v núdzi, zároveň 
však predstavuje nádej na lepšiu budúcnosť pre naše 
životné prostredie.“

Marko Urdzik,
predseda Potravinovej banky Slovenska
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Slovenským farmárom pomáhame predať aj dokonalo nedokonalé 
ovocie a zeleninu.

Zachránili sme už 2 mil. kilogramov zemiakov, mrkvy, jabĺk a ďalších 
druhov zeleniny a ovocia, pred tým, aby sa z nich stal odpad.

Sortiment Perfectly Imperfect („dokonale nedokonalé potraviny“) bol uvedený začiatkom roka 2017 v 
strednej Európe s cieľom znižovať množstvo potravinového odpadu už u pestovateľov.

Na Slovensku sa odvtedy predali takmer 2 milióny kg tohto netypického ovocia a zeleniny. Približne 
70 % produktov Perfectly Imperfect, v závislosti od sezóny, pochádza od slovenských dodávateľov.
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„Znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu už 
11 rokov pred termínom stanoveným OSN je unikátom 

aj vo svete. Som veľmi hrdý na prácu všetkých 
kolegov, ktorí prispeli k zníženiu množstva 

potravinového odpadu o 52 %.
Naše výsledky sú povzbudzujúce, ale ešte stále máme 
čo robiť. Nepoľavíme v boji proti plytvaniu potravinami 
iba preto, že sa nám už podarilo dosiahnuť cieľ OSN. 

Ďalej budeme tvrdo pracovať na tom, aby dobré 
potraviny neskončili ako odpad.“ 

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku


