
QUIZ 
o mądrym
odżywianiu



Czasem kupujemy więcej jedzenia, niż
jesteśmy w stanie zjeść. To co się

zepsuje, musimy wyrzucić. Co
wyrzucamy najczęściej? 

a) mięso  
b) owoce i warzywa 

c) kasze 
d) chleb  



Corocznie na świecie
wyrzuca się prawie połowę

(około 45%) owoców i
warzyw! Najczęściej

marnowanymi są banany i
jabłka, ale przecież możemy

je zamrozić, a potem
używać w wypiekach lub w
koktajlach owocowych. Czy

wiedzieliście, że możemy
jeść nawet skórki po

bananach? Im bardziej
dojrzały jest banan, tym

słodsza jest jego skórka!   



Jaki procent jedzenia co
roku trafia do kosza?

a) 30%  

b) 10% 

c) 50% 

d) 80% 



Na całym świecie rocznie
marnujemy około jednej
trzeciej (30%) żywności.

Odbywa się to na każdym
etapie produkcji, również

podczas transportowania,
sprzedaży i spożycia. 

   



Jaki jest najlepszy sposób na
ograniczenie marnowania żywności? 

a) przygotowanie listy zakupowej i robienie
zakupów według planu  
b) zamrażanie jedzenia  

c) używanie resztek jedzenia do zup lub koktajli 
d) wszystkie sposoby są dobre!  



Prawidłowa odpowiedź: 
 

d) wszystkie sposoby są
dobre!  

 



Jedzenie jest bardzo
nietrwałym towarem,
ponieważ szybko się

psuje. Co jeszcze
marnujemy, wyrzucając

zepsute jedzenie? 

a) energię  
b) wodę 

c) obie odpowiedzi są
prawidłowe   



Prawidłowa odpowiedź: c)  
 

Żeby wyprodukować
żywność potrzebujemy wodę,

energię i glebę. Kiedy więc
wyrzucamy żywność,
marnujemy również

pozostałe surowce. W
dodatku wytwarzamy około

10% gazów cieplarnianych,
które sprawiają, że nasz

klimat się zmienia i staje się
coraz cieplejszy. Kupuj więc

tylko tyle, ile zjesz,
wykorzystuj również resztki

jedzenia!    



Ile wody jest potrzebne 
do wyprodukowania
jednego hamburgera
zamiast jednej porcji

sałaty?

a) o połowę mniej 
b) 12 razy więcej 
c) 167 razy więcej 
d) 483 razy więcej 



Prawidłowa odpowiedź: d) 
  
Pomimo, że sałata składa się prawie w 95% z wody,
wystarczy około 10 litrów wody. Aby wyprodukować
jednego hamburgera potrzebujemy około 1850 litrów
wody. Łatwo zapomnieć o ilości wody potrzebnej do
produkcji żywności, którą jemy, ponieważ jej nie
widzimy. Woda słodka jest podstawowym i
ograniczonym zasobem na naszej planecie, dlatego
ważne jest, aby ją oszczędzać, dokonując świadomych
wyborów żywieniowych. Na przykład, warzywa, owoce i
produkty pełnoziarniste wymagają znacznie mniejszej
ilości wody niż czekolada i mięso. 
   



Co oznacza termin "lokalne jedzenie"?

a) posiłek, który możemy zjeść w dowolnym
lokalu 

b) jedzenie wyprodukowane w okolicach, które
zamieszkujemy 

c) jedzenie, które spożywamy w małych porcjach 
  



Prawidłowa odpowiedź: b) 
 

Warto wybierać jedzenie,
które zostało

wyprodukowane w pobliżu.
Wspierając lokalnych

rolników i producentów
żywności, wspieramy
lokalną gospodarkę i

zmniejszamy ilości CO2
wytwarzanego przy

dostawie produktów z
odległych krajów do

naszych sklepów. 



Co oznacza to logo?

a) Fair Trade - certyfikat
sprawiedliwego handlu 

b) chiński symbol Yin Yang 
c) znaczek symbolizujący

Olimpiadę  



Prawidłowa odpowiedź: a)  
 

Fair Trade - certyfikat
sprawiedliwego handlu, czyli

handlu, który bazuje na
uczciwych cenach zakupu

żywności u rolników i dobrych
warunkach pracy. Fair Trade to

szansa na lepsze życie i
bardziej stabilną przyszłość dla

rolników w rozwijających się
krajach.  

 


