
Consumul responsabil de alimente 

 

Hrana este o resursă valoroasă, care trebuie să fie gestionată și consumată cu cea mai 

mare grijă și responsabilitate. Produsele alimentare nu ar trebui să fie considerate deșeuri, 

totuși, în zilele noastre risipa alimentară este o problemă, mai ales în societățile dezvoltate. 

Produsele care nu sunt consumate, în ciuda faptului că au valori nutriționale, sunt denumite 

risipă alimentară. 

 Responsabilitatea pentru risipa de alimente este împărțită între toți agenții lanțului de 

aprovizionare: de la producători, la consumatori, inclusiv de către distribuitori, vânzători și 

proprietarii de restaurante. Producerea, distribuirea și consumarea de alimente duc la un 

număr de repercusiuni sociale, de mediu și economice. Probleme ca: tehnicile de producție, de 

distribuție și de marketing, sunt factori care afectează impactul ciclului alimentelor.  

Țările mai slab dezvoltate ar trebui încurajate să-și consolideze capacitatea științifică 

și tehnologică pentru a evolua spre modele mai durabile de consum și producție. Să dezvolte și 

să implementeze instrumente pentru a monitoriza impactul dezvoltării durabile a turismului 

durabil, care creează locuri de muncă și promovează cultura și produse locale. 

 Astfel, această situație impune modificarea comportamentului și a atitudinilor printre 

toți agenții sociali, pentru a restabili valoarea produselor alimentare și luarea în considerare a 

deșeurilor alimentare ca resursă. 

Situația Pământului în prezent a fost creată de către producția nepăsătoare și 

consumul  nepăsător. Consumăm pentru a uita de grijile noastre și îngrijorările noastre. 

Supra-consumul nu este calea! Majoritatea dintre cei care ar fi întrebați cum ajută ei la 

păstrarea unui mediu curat, nu ar răspunde. Însă, dacă ar fi întrebați câtă mâncare consumă, 

ei ar recunoaște că adesea cumpără mai mult decât necesar și multă hrană este irosită.  

 Obiectivul principal al politicilor de prevenire pentru fracția organică trebuie să fie de 

a reduce cantitatea de deșeuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor alimentare, 

de la fermă la furculiță. În comparație cu alte tipuri de deșeuri, cele organice au o gamă largă 

de opțiuni de management înainte de a ajunge la depozitul de deșeuri. Este nevoie de 

implicare pentru a menține situația sub control. 

 Consecințele consumului iresponsabil pot fi devastatoare, atât pentru consumatori cât 

și pentru alimente. Astfel, trebuie luate măsuri de prevenție și de eliminare a problemei. Un 

prim pas spre bine ar fi conștientizarea faptului că alimentele nu sunt ceva de care ne putem 

lipsi, deci trebuie distribuite cu grijă. Un alt pas ce ar duce la soluționarea problemei ar fi 

scumpirea alimentelor de proastă calitate, cumpărate adesea, având foarte multe ingrediente, 

și ieftinirea celor mai sănătoase pentru a fi mai ușor accesibile. Însă, cum o persoană nu poate 

schimba societatea în care trăiește, decât prin puterea exemplului, aceasta poate să pună pe 

picioare un model mai amplu, cu ajutorul celor care doresc să păstreze mediul curat. În școli 

se încearcă, de asemenea, introducerea unei educații pentru natură, ce ar determina elevii, nu 

numai să consume responsabil, ci și să învețe să iubească natura. 

  Astfel, alegerea ne aparține – vom sta privind cum Pământul se ofilește pe zi ce trece, 

sau acționăm, ca un întreg, pentru a salva natura? 

 

Responsible food consumption 

 

 Food is a valuable resource which must be managed and consumed with the biggest 

care and responsibility. Foods should not be considered waste, however, nowadays food waste 

is a problem, especially in developed societies. The products which are not consumed in spite 

of the fact that have nutritional value, are referred  as food waste. 

Responsibility for food waste is shared by all agents of the supply chain: from 

producers to consumers, including distribution, retailers and restaurant owners. Production, 

distribution and consumption of food lead to a number of social, environmental and economic 



repercussions. Issues such as production techniques, distribution and marketing are factors 

that affect the impact of the food cycle. 

Less developed countries should be encouraged to strengthen scientific and 

technological capacity to evolve towards more sustainable patterns of consumption and 

production. To develop and implement tools to monitor the impact of sustainable tourism 

sustainable development that creates jobs and promotes local culture and products. 

Thus, this situation requires changes in behavior and attitudes among all social agents, and 

taking into account food and food waste as a resource. 

The present situation on Earth was created by the reckless production and careless 

consumption. We consume to forget our worries and our anxieties. Over-consumption is not 

the way! Most of those who would be asked how they help in keeping the environment clean, 

would not respond. But if you ask how much food they consume, they would recognize that 

they often buy more than necessary and more food is wasted. 

The main objective of preventive policies for the organic fraction must be to reduce 

waste across the whole life cycle of food, from farm to fork. Compared with other types of 

waste, organics have a wide range of management options before arriving at the landfill. 

Involvement is needed to keep the situation under control. 

The consequences of irresponsible consumption can be devastating, both for 

consumers and for food. So, there must be taken measures for the prevention and elimination 

of the problem. 

A first step to good would be relalising that food is not something we can give up on, so it must 

be distributed with care. Another step that would lend to solving the problem is increasing the 

prices of poor quality food, often purchased, with many ingredients,and deacrising the price 

of the healthier ones in order to become more accessible. But, as a single person cannot 

change the society in which she or he lives only with the power of self example, this person can 

call for other’s help, the ones who want to keep the environment clean. Aslo, schools are 

trying  to introduce education for nature that would cause students not only to consume 

responsibly, but also learn to love nature. 

Thus, the choice is ours - we will watch as Earth fades by the day, or act as a whole, to 

save the nature?  
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