
איך חוגגים בשמחה, בשפע ובלי בזבוז?
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פסח השנה יחגג שונה מחגים אחרים, בשל תחושת האופוריה שאחרי משבר הקורונה, וחזרה מסויימת
לשגרה ולמפגשים המשפחתיים.

חוץ מהבזבוז היקר בכיס, בזבוז מזון גורם לנזק לסביבה - בזבוז של משאבים יקרים שהושקעו בו, גרימת
זיהום אוויר, מים וקרקע בהטמנה, פליטות גזי חממה שתורמות למשבר האקלים… ועוד ועוד. וכמובן, איך

אפשר לזרוק כל כך הרבה אוכל, בשעה שמאות אלפים בישראל אינם יכולים להרשות לעצמם לחגוג?

אז מה עושים? חוגגים בשפע, בשמחה, אבל גם עם קצת יותר אחריות ומודעות.

ריכזנו עבורכם טיפים שיעזרו לעבור את החג בשמחה ובלי בזבוז!

למטיילים בארץ

לפני הנסיעה:

המזון שכבר יש בבית. תנו עדיפותתכננו את הארוחות בשבוע שלפני הנסיעה כדי להשתמש במוצרי.1
למוצרים שהתוקף שלהם קרוב.

הזכרו בפעם הקודמת שנסעתם למספר ימים מחוץ לבית ואיזה מזון נשאר והתקלקל ותכננו איך.2
להימנע מכך

ותנאים - או העבירו לחבריםהקפידו לאחסן את המזון שנשאר בצורה המיטבית – טמפרטורה.3
ולשכנים

שיבלו את השבוע במקררזה לא הזמן לקניות עתירות ירקות, פירות ושאר מוצרים.4

בחירת מקום האירוח:

עלשמירהעלמקפידיםהקיימות,עקרונותפיעלנוהגיםהםהאםשאלואירוחמקוםמזמיניםכשאתם.1
הסביבה למשל על ידי מזון מקומי או אורגני ואולי מגדלים לבד חלק מהאוכל. לדוגמא מלון מובנפיק בים
המלח שמגדל את חלק מהירקות והפירות בהם משתמשים בארוחת הבוקר. גם אם התשובה שלילית,

בעצם השאלה תעודדו מודעות לנושא.

אתוגםמזון.בולאחסןשתוכלוכדימקררגםמכילשהואוודאומטבח,שכוללאירוחמקוםהזמנתםאם.2
הארוחות בחופשה תכננו בתשומת לב.



במהלך הטיול:

מספרלמזנוןלגשתעדיף–פעםכלמעטקחובופה,סגנוןהארוחותאתמגישההארחהמקוםאם.1
פעמים במקום להעמיס מזון שעלול להיזרק.

מנותמספרהזמינוגדולות,המנותאםאותן.והעדיפוקטנותמנותישהאםבידקו–במסעדהאתםאם.2
קטן במעט ממספר הסועדים וחילקו באוכל. בהזמנה, אם אינכם בטוחים באשר למשהו במנה- שאלו.

עדיף להתעכב עוד דקה מאשר להתאכזב כשתקבלו משהו שונה ממה שרציתם- והמזון שהושקע בו זמן
ומאמץ ימצא עצמו בפח. בסוף הארוחה, אם עדיין נשאר אוכל, בקשו לקחת אותו איתכם. בתנאי כמובן

שגם תאכלו אותו.

לבואצריךהעונגומיותר.ראוותניבזבוזבליבכבוד,:בביתשמתנהגיםכפיהחופשהבמהלךלנהוג.3
מהאיכות והחוויה, ולא מהכמות המוגזמת

ולמי שנשאר בבית:

זקוקיםבאמתאתםהאםעצמכם,אתשאלוהמדפים.עלהתנפלותאווירתבחגיםיוצרותהשיווקרשתות.1
לכמות כפולה מהכמות הרגילה? אם אינכם מארחים (ובטח אם אתם נוסעים) יתכן שאתן מפריזים

בירקותכשמדוברבמיוחד,אחרותהנחותאו1+1ממבצעילהימנעכדאיכסף.ומבזבזיםבכמויות
ופירות שיאבדו מהר את טריותם. שיטת השיווק הזו גורמת למוצרים להגיע במהרה לאשפה והיא

מתאימה למי שבאמת יספיק לבשל עם המצרכים לפני שתוקפם יפוג.

ובדקוהמטבחובארונותבמקררהציצולקניותהיציאהולפניהשבועתבשלומההחלטתםשכבראחרי.2
מה כבר קיים ולא צריך חידוש

לתכנןכדאיאבלהערבנכיןמענייןתבשילאיזהלפנטזולהתחיללמטבחלהיכנסמדליקנשמעאוליזה.3
קניות של מצרכים שיוותרו ללא ביקוש. לפניכדי להימנע ממצב שלמראש איך יראו הארוחות השבועיות

שמתחיל השבוע הכינו רשימת קניות וקנו את המצרכים בהתאם

בהמשךורקטריותםאתלאבדשעומדיםבירקותאולפוגעומדשתוקפםבמוצריםקודםמשתמשים.4
פותחים שימורים, גבינות או מוצרים שיכולים להמתין לכם עוד הרבה זמן

מוצריםעד"."לשימושולאלפני""עדיףעלמדוברמוצריםבהרבה–תפוגהמתאריךלהילחץצריךלא.5
רבים שמסומנים ב"עדיף לפני" יכולים להיות טובים לאכילה גם בימים שלאחר התאריך המופיע על

האריזה. סמכו על העיניים והאף שלכם!

הםבפועלאםלהם.מעביריםשאנחנוהמסריםדרךבעיקרלהתנהגכיצדלומדיםילדים-אישיתדוגמא.6
רואים אותנו זורקים את תכולת הסיר שעמד במקרר ומעמיסים בארוחות במלון צלחות שבמהרה יהפכו

לפסולת, זה המסר שיעבור גם אליהם.

למידע ורעיונות נוספים:
השנה בחגים - מצמב"זים

לאכול, למחזר, לאהוב: שולחן החג בלי בזבוז מזון
טיפים לצמצום בזבוז מזון בכל השנה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5348547,00.html?fbclid=IwAR0Zhe881yOobOX-z9FJYla28bNBttqTmaO0EGrNC6PEN6ywLHezcWE31aM#autoplay
https://www.mako.co.il/special-quality_and_environment/Article-f7d444aaff33d61026.htm?fbclid=IwAR2gr0s4sD5fF8W2wYjm_Xm1-1Yv_RD3-fc5aVOmNEEm7lzx3Ip0IEpy4J0
http://lovefoodnotwaste.co.il


ובקצרה:

איך חוגגים בשמחה, בשפע ובלי לבזבז מזון?
שולחן חג מלא ושופע אהבה הוא כזה שגם חושב על הסביבה ולא יוצר בזבוז מיותר. נשאר אוכל?.1

מצוין! חלקו לאורחים והקפיאו מה שנשאר. מה שמוקפא טרי - נשאר טרי וניתן להשתמש גם שבוע
אחרי, כשנזכרים בחיוך כמה טעים היה...

קונים באמת מה שצריך! בודקים את המקרר והמזווה לפני הקניות, עובדים עם תכנון מראש לפי.2
ביןגםפתוחהסופר-וזוכריםלפח,אצלנומגיעיםפעמיםשהרבה1+1ממבצעינזהריםהארוחות,

החגים, אפשר להשלים.
נוסעים בחגים? אל תמלאו את המקרר בדברים שייזרקו שתחזרו. לפני הנסיעה העבירו הלאה.3

תבשילים או מוצרים שהתוקף שלהם קצר - הם ישמחו שכנים, חברים ובני משפחה.
מתארחים במלון? בבופה הבוקר לא מתעצלים. לוקחים לצלחת כמות הגיונית ואם רוצים - קמים.4

וממלאים שוב, במקום להעמיס צלחות שנשארות מלאות ומושלכות לפח בסוף הארוחה. זכרו - אם
לקחתם לצלחת, זה אבוד אם לא תאכלו :)

בדרך למסעדה? בדקו מה גודל המנות, אולי אפשר להזמין מנה קטנה לילד? ואם נשאר - בקשו.5
שייארזו.

בדרך לפיקניק עם חברים?  תאמו מראש מי מביא מה וכמה, אחרת כמעט תמיד המון אוכל טוב הולך.6
לפח, וחבל.


