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Älä ruoki hukkaa

Ruoan osuus hiilidioksidipäästöistä on yli 20 %, joten kestävät ruokavalinnat ja ruokahävikin välttämi-
nen ovat ehdottomasti tärkeimpiä yksittäisiä ympäristökuormitusta pienentäviä tekoja. Suurin osa
koko elintarvikeketjun ruokahävikistä syntyy kotitalouksissa ja se vastaa 100 000 auton ilmastovaiku-
tusta. Kotitalouksista heitetään ruokaa roskiin useampi kauppakassillinen vuodessa – 23 kg henkilöä
kohden.

Energiansäästöviikon vinkit kestävään ruokailuun

Tee ostoslista kauppaan. Suunnittelemalla ruokaostokset etukäteen vähennämme hukkaan menevän
ruoan ostamista. Suurin pakkaus pienimmällä kilohinnalla ei tuo todellista säästöä, jos kaikkea ruokaa
ei tulekaan käytettyä.

Tee tähteistä seuraavan päivän eväät. Ruoantähteet päätyvät usein biojäteastiaan, vaikka fiksumpaa
olisi valmistaa tähteistä seuraava ateria, vaikkapa eväät töihin seuraavaksi päiväksi. Ideoita tähderuo-
kiin saa erimerkiksi Martoilta.

Suosi satokauden kasviksia. Säästämme energiaa ja rahaa, kun syömme kasviksia vuodenajan mukaan.
Kasvihuonetuotannon energiankulutus ja päästöt riippuvat vuodenajasta, lämmitystavasta ja valaisu-
tarpeesta. Satokauden ulkopuolella lämmitykseen ja valaisuun kuluu viljelyssä enemmän energiaa, ja
lisäkustannukset siirtyvät tietysti kasvisten hintoihin.

Korvaa osa annoksen lihasta kasviksilla. Isoimpia yksittäisiä ympäristötekoja on vaihtaa edes osa li-
hasta kasviksiin, sillä liha- ja maitotuotteiden tuotanto aiheuttaa ruoantuotannon suurimmat kasvihuo-
nekaasupäästöt. Saamme helposti vähennettyä lihan osuutta esimerkiksi makaronilaatikossa korvaa-
malla jauhelihaa kotimaisella härkäpapurouheella tai soijarouheella.

Lohjalaiset koulut kilpailevat ruokahävikin vähentämisessä

Kolme lohjalaista koulua kilpailee tänäkin syksynä ruokahävikin vähentämisessä. Kisassa mukana
ovat Perttilän koulu, Sammatin koulu ja Metsolan koulu. Näissä kouluissa ruoka- ja siivouspalvelut
punnitsevat päivittäin ruokasalista tulevan biojätteen, ja tulos jaetaan ruokailijoiden määrällä. Joulu-
kuussa selviää kisan voittajakoulu, jonka oppilaat saavat palkinnoksi jäätelöt jälkiruoaksi. Kilpailu jär-
jestetään puolivuosittain, ja mukana on aina kolme koulua kerrallaan. Viimeksi kilpailun voitti Muija-
lan koulu, jossa biojätettä syntyi neljän kuukauden aikana noin 1,1 kg per henkilö.

https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/ekokokki/ruokaa-tahteista/
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