
12B modulis
Maisto kilmės vietos įtaka švaistymui

1 Įvadas

12B skyrius pateikia išteklius profesijos mokytojams, siekiantiems įtraukti žiedinę ekonomiką
į logistikos, žemės ūkio ir gamybos sektoriaus kursus. Nagrinėjamos maisto švaistymo ir
maisto pertekliaus tiekimo grandinėse atsiradimo priežastys. Pateikiami paaiškinimai, kodėl
maisto perteklius tampa atliekomis, kurios dėl metano išmetimo prisideda prie klimato kaitos.
Pristatoma geroji verslo praktika kuriant aplinką tausojantį ūkininkavimą ir žiedinę ekonomiką
skatinantys veiksniai. Nagrinėjamas miesto ūkininkavimo principas, įtraukiant bendruomenę,
skatinant žiedinę ekonomiką per regioninių produktų vartojimą ir gastronominį tvarumą.

2   Mokymosi tikslai

Žinojimas
Suprasti maisto švaistymo priežastis ir išvengti maisto švaistymo
pasitelkiant logistikos tiekimo grandines, kurios mažina poveikį aplinkai
ir skatina žiedinės ekonomikos naudą.

Įgūdžiai Nustatyti maisto švaistymo per tiekimo grandines priežastis ir
elementus tiekimo metu.

Kompetencija Mokėti taikyti žiedinės ekonomikos principus teikiant tiekimo grandinės
valdymo paslaugas.

EKS lygis Mokymo turinys labiausiai pritaikytas integruoti į 4 lygio profesinio
mokymo programas (pagal EKS)

3 Pamokos planas
Žemiau pateikiamoje lentelėje siūlomas pamokos planas 4 lygio profesinio mokymo
programoms.

Metodas Aprašymas Siūloma
trukmė, min

Protų šturmo sesija. Jo metu jūs, kaip mokytojas, užsirašykite apibrėžimus ir sąvokas, kurias
turėtumėte naudoti būsimose diskusijose ir nuorodose. Jei reikia, galite tęsti minčių lietų su
šiais klausimais:

Diskusija
Nr.1

Tema – kodėl maistas švaistomas jam dar net
nepasiekus parduotuvių lentynų?
- Maistas neatitinka vizualinės kokybės;
- Vartotojai nori valgyti egzotiškus maisto produktus,
vaisius, kurių dalis sugenda transportuojant;
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Maistas tiekiamas per ilgas tiekimo grandines, todėl
praranda savo skonį ir aromatą, o vietinis maistas nėra
patrauklus – kasdienis.

Diskusija
Nr.2

Reikia keisti vartotojo elgesį, bet kaip ūkis gali tai
paskatinti?
– Ar prekybos centruose vartotojai pirktų vizualiai ne
išvaizdžius vaisius ir daržoves mažesnėmis kainomis?
– Ar sumažėjusios vietoje užaugintų vaisių ir daržovių
kainos paskatintų konkurenciją su egzotiškais vaisiais ir
daržovėmis?
– Prekybos tinklui netinkamų vietoje užaugintų vaisių ir
daržovių pardavimas mažesne kaina paskatintų kainų
diversifikaciją, siekiant išlaikyti stabilias rinkos kainas. Ar
tai geras sprendimas?
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Pristatymas
pagal

pateiktį

Temos apžvalga

150

Skyriaus mokymosi tikslai
ES veiksmai prieš maisto švaistymą
Prevencija – geriausias būdas išvengti maisto švaistymo
Maisto atliekų matavimas
Įvairūs maisto tiekimo grandinės etapai, kuriuose
susidaro maisto likučiai
Maisto taupymas siekiant išsaugoti planetą: Europos
iniciatyvos imasi maisto švaistymo
Diskusija
Maisto pertekliaus ir atliekų tvarkymo galimybės
Maisto atliekų grandinė Serbijoje pagal ŽE principus
Sumažinkite ir parduokite maisto likučius kaip gyvulių
pašarą
Problema: maisto kokybės standartai
Prekybos centrai prieš ūkininkų turgelius
Techniniai sprendimai maisto likučių sumažinimui
Sandėliavimo infrastruktūros tobulinimas siekiant išvengti
kokybės praradimo
Atvejo analizė – „Wonky Veg“
Atvejo analizė – „Ogilvy Spirits“
Atvejo analizė – „Oddbox“
„Oddbox“ teigiamas poveikis aplinkai
Nauda aplinkai: jei iki 2050 m. maisto atliekų sumažėtų
50-75 proc.
Diskusija
Santrauka

Žinių
patikrinimas Žinių patikrinimo testas 10


