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HRANA NI ZA TJAVENDAN

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je v letu 2017 vsak prebivalec Slovenije 
zavrgel povprečno 64 kilogramov hrane. Od skoraj 131.800 ton hrane, ki smo jo zavrgli 
v letu 2017, je bilo približno 38 % takšne, ki bi jo še lahko uporabili. Največ odpadne 
hrane, kar polovica, nastane v gospodinjstvih. V letu 2017 je tako v gospodinjstvih v 
Sloveniji nastalo skoraj 67.600 ton odpadne hrane. Ta podatek pa ne vključuje odpadne 
hrane, ki jo gospodinjstva kompostirajo ali zavržejo v kanalizacijsko omrežje. V gospo-
dinjstvih nastala odpadna hrana je v letu 2017 predstavljala 11 % vseh v gospodinjstvih 
nastalih komunalnih odpadkov. 

ZAKAJ ZAVRŽEMO TOLIKO HRANE?

1. KER NE NAČRTUJEMO PRIPRAVE OBROKOV GLEDE NA TO, KATERA ŽIVILA JE TREBA PORABITI PREJ.

2. KER NAENKRAT KUPIMO PREVEČ HITRO POKVARLJIVIH ŽIVIL (ZELENJAVE, SADJA ...).

3. KER KUPIMO PREVELIKE KOLIČINE HRANE.

4. KER ŽIVILA ZALOŽIMO IN POZABIMO NA NJIH V OZADJU OMAR, HLADILNIKA, ZAMRZOVALNE SKRINJE.

5. KER NE LOČIMO MED OZNAKAMA »UPORABNO DO« IN »UPORABNO NAJMANJ DO«.

6. KER SKUHAMO PREVELIKE KOLIČINE HRANE.

7. KER OSTANKOV JEDI NE ZNAMO PONOVNO UPORABITI.

8. ZARADI SPLOŠNEGA KULTURNO POGOJENEGA ODNOSA DO HRANE.

ZAVRŽENA HRANA JE POSLEDICA KOPICE DEJAVNIKOV, 

A V PRVI VRSTI GRE ZA NAŠE ODLOČITVE IN RAVNANJA!
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DNEVNIK ZAVRŽENE HRANE

Katero hrano največkrat zavržemo? 
Kako lahko zmanjšamo količine?  

Na Zemlji živi že prek sedem milijard ljudi. Več kot ena milijarda se vsak dan sooča z 
lakoto, čeprav se na svetu proizvede dovolj hrane za vse. 

Med odpadki v Sloveniji se znajde velika količina hrane, ki je nedotaknjena ali s še 
nepotečenim rokom uporabe. Večkrat pa se zgodi tudi to, da v šolskih koših konča veli-
ko preveč hrušk, jabolk, kruha in drugih jedi, v katere so otroci ugriznili samo enkrat ali 
dvakrat, potem pa so jih brez slabe vesti zavrgli v koš za smeti. 

Ker vemo, da hrana NI in NE SME BITI ODPADEK, boste s pomočjo LIDLOVEGA 
DNEVNIKA ZAVRŽENE HRANE raziskali, kako pride do tega, da hrano zavržemo. 

Z dnevnikom boste spremljali, katere vrste hrano največkrat zavržete, kolikšne so koli-
čine zavržene hrane in zakaj se to sploh zgodi. Lidlov družinski dnevnik zavržene hrane 
lahko izpolnjujete vsi – starši, otroci, mladostniki, pari ali posamezniki. 

Želimo si, da vam bo dnevnik v pomoč pri iskanju rešitev, kako zmanjšati količine 
zavržene hrane. 
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NAVODILA 

KAKO IZPOLNITI DNEVNIK

1. V dnevnik zapišite teden (datum), v katerem boste spremljali zavržke hrane. 

2. Dnevnik izpolnjujte redno. Beležite vso zavrženo hrano, tisto, ki je ostala pri jedi in ste 
jo doma zavrgli po obrokih, in hrano, ki ste jo zavrgli po čiščenju shrambe ali hladilnika.  

Vsakič, ko boste določeno hrano zavrgli, v tabeli označite, zakaj se je to zgodilo. Na praz-
na mesta v tabeli lahko tudi sami dodate živila, ki jih ni na seznamu. 

Če ste živilo ali jed zavrgli, ker ste kupili/skuhali prevelike količine, kvadratek pobarvajte 
črno. Če ste živilo zavrgli, ker mu je potekel rok trajanja, kvadratek pobarvajte zeleno. 
Če je živilo v manjšem delu neuporabno (na primer delno gnilo sadje in zelenjava, suha 
povrhnjica kruha), a še vedno užitno, kvadratek pobarvajte oranžno.  

V tabeli označite tudi količino zavržene hrane (na primer v kilogramih, litrih, kosih). 

3. V izbranem tednu beležite zavrženo hrano pri zajtrku, kosilu in večerji. 
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Z DNEVNIKOM BOSTE RAZISKOVALI:

• KATERO hrano ste zavrgli, na primer zeljno solato, kruh, jabolka, testenine,
• KOLIKO hrane ste zavrgli, 
• ZAKAJ ste hrano vrgli proč, na primer skuhali preveč, nakupili preveč, pretekel je rok 
   uporabnosti,  čuden vonj ali izgled,
• RAZLOG, če niste zavrgli nič hrane, na primer shranili ostanke, bili v restavraciji,
   pojedli vse.
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DNEVNIK ZAVRŽENE HRANE

Datum spremljanja:

ŽIVILA
KUPILI/SKUHALI 

PREVEČ
POTEKEL ROK TRAJANJA DELNO NEUPORABNO

KOLIČINA 
ZAVRŽENE 

HRANE

KRUH

ŽEMLJA, BOMBETA, 
ŠTRUČKA ...

KOSMIČI

MLEKO

JOGURTI

MLEČNI NAMAZI

MASLO

SMETANA

SADJE

SUROVA ZELENJAVA 
(SVEŽA PAPRIKA ...)

KUHANA ZELENJAVA

PEČENA ZELENJAVA

SOLATA

ZELENJAVNA OMAKA

GOVEJE MESO

PERUTNINA

SVINJINA

RIBE

MESNI IZDELKI (SALAMA, 
PAŠTETA, HRENOVKA ...)



Datum spremljanja:

ŽIVILA
KUPILI/SKUHALI 

PREVEČ
POTEKEL ROK TRAJANJA DELNO NEUPORABNO

KOLIČINA 
ZAVRŽENE 

HRANE

MESNA OMAKA

TESTENINE

RIŽ

KROMPIR

JUHA

SLADICA

SOK
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OPRAVIL/A SEM MERITVE, KAJ 
PA ZDAJ?
Ko boste opravili meritve, ponovno preglejte rezultate.

1. KORAK: POIŠČITE VZOREC
Preglejte svoje meritve in ugotovite, katero hrano največkrat zavržete.

2. KORAK: PREPOZNAJTE KLJUČNE RAZLOGE
Šele, ko boste prepoznali razloge, zakaj določena hrana ostaja in jo nato zavržete, lahko naredite SPRE-
MEMBO. Primer: prevelike porcije, prekomerno točenje pijače, kupovanje prevelikih količin hrane, nenačr-
tovanje tedenskega jedilnika. Kakšni so vaši razlogi, zaradi katerih hrana pristane v smeteh?

3. KORAK: PRIZADEVAJTE SI ZA IZBOLJŠAVE
Kakšne so vaše zamisli, ki lahko vplivajo na količino zavržene hrane v vašem gospodinjstvu? Morda bi 
kupovali manj sadja, delali manjše sendviče, uporabljali ostanke in iz njih skuhali kakšno drugo okusno 
jed? Zapišite svoje predloge in jih, če se le da, poskusite izpeljati. Raziščite, ali so vaše zamisli vplivale na 
količino zavržene hrane. 
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LIDLOV DNEVNIK ZAVRŽENE HRANE
je nastal na podlagi Družinskega dnevnika zavržene hrane:
• OŠ Glazija Celje, šolsko leto 2016/2017, 
mentorica Matejka Boben z učenci,
• OŠ Zadobrova, šolsko leto 2015/2016, 
mentorica Mateja Trampuš z učenci,
• OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, šolsko leto 2016/ 2017, 
mentorica Renate Bašek z učenci.

Soavtorica: Tina Hribar, program Ekošola, 2019.


