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Uvod

• Nepotrebno zavržena hrana je globalni problem, ki je v zadnjih letih postal vse odmevnejši v javnih in 
političnih programih. Hrana je dragocena in njena proizvodnja lahko zahteva veliko virov. Ocenjuje se, da se 
skoraj tretjina hrane po nepotrebnem zavrže ali izgubi, kar pomeni, da gre za izjemno visok gospodarski 
strošek, pa tudi strošek za okolje.

• V državah članicah EU se letno zavrže približno 88 milijonov ton hrane.

• Odpadki iz živilske industrije in ostanki hrane niso odpadki, temveč surovine, ki jih je mogoče vključiti v druge
procese, kar predstavlja osnovna načela krožnega gospodarstva - regeneracijo in kroženje.

• Prehod v krožno gospodarstvo je eden najpomembnejših transformacijskih izzivov, s katerimi se soočajo
vlade, podjetja in skupnosti. Je tudi ključna priložnost - omogoča napredek pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja Združenih narodov, vključno s prepolovitvijo zavržene hrane do leta 2030 in odpravo lakote,
izboljšanjem učinkovitosti virov (zemljišča, energija, voda) in ustvarjanjem možnosti za nove gospodarske
modele.



Preprečevanje zavržene 

hrane

Naraščajoča proizvodnja hrane, ki je potrebna za
zadovoljevanje potreb vse večjega števila ljudi po
vsem svetu, vključuje resna okoljska vprašanja.
Težave, ki se lahko pojavijo pri predelavi hrane, so
povezane z energijo in ravnanjem z odpadki. Velike
količine odpadkov, ki nastanejo v živilski industriji,
odpirajo pomembna vprašanja, povezana s težavami
pri upravljanju, tako z gospodarskega kot tudi z
okoljskega vidika.

Vir slike: https://borgenproject.org/

https://borgenproject.org/


Preprečevanje zavržene 

hrane

Novo poročilo, ki ga je objavil Program Združenih
narodov za okolje, razkriva šokantne razsežnosti
svetovnih količin zavržene hrane.

Po njenem indeksu zavržene hrane za leto 2021
ljudje letno zavržemo 931 milijonov ton hrane,

Povprečna količina odpadne hrane na prebivalca je
v povprečju 74 kg.

Približno 569 milijonov ton spada v kategorijo
gospodinjskih odpadkov. Tudi supermarketi in
druga podjetja so krivi za odlaganje znatnih količin
hrane; poročilo ocenjuje, da živilske storitve letno
ustvarijo 244 milijonov ton odpadne hrane,
medtem ko trgovina na drobno zavrže 118
milijonov ton.

Ocenjena letna količina svetovne odpadne hrane po sektorjih 
(v milijonih ton) 

Slika: Indeks zavržene hrane UNEP



Preprečevanje zavržene 

hrane

Proizvodnja živilskih odpadkov in stranskih
proizvodov poteka v celotnem življenjskem ciklu
hrane, od kmetijstva do industrijske proizvodnje,
predelave in prodaje hrane ter vse do porabe v
gospodinjstvih. V razvitih državah 42 % odpadne
hrane nastane v gospodinjstvih, 39 % se je izgubi v
industrijski proizvodnji hrane, 14 % nastane v
sektorjih prehrambenih storitev, 5 % pa v trgovskih
verigah in med distribucijo.

Da bi zmanjšali količino nastale odpadne hrane, je
treba sprejeti preventivne ukrepe.

Zmanjševanje in ponovna uporaba

virov - Zmanjšanje količine

ustvarjene odvečne hrane

Nahranite lačne - darujte dodatno

hrano bankam hrane, kuhinjam in

zavetiščem

Krmljenje živali - ostanke hrane

preusmerite v krmo za živali

Industrijski nameni - zagotavljanje

odpadnih olj za raztapljanje in

pretvorbo goriv ter ostankov hrane

za razgradnjo in pridobivanje

energije

Kompostiranje - spremenite zemljo,

bogato s hranilnimi snovmi

Odlagališče / sežigalnica - zadnja

možnost odstranjevanja odpadkov



Preprečevanje zavržene 

hrane
Po podatkih Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO) so živilski odpadki
odgovorni za 8 % svetovnih emisij toplogrednih
plinov, ki jih povzroči človek. FAO ugotavlja, da se
skoraj 30 % vseh razpoložljivih kmetijskih zemljišč
na svetu - 1,4 milijarde hektarjev - uporablja za
hrano, ki je bila pridelana, vendar ni bila zaužita.
Količina vode, ki se porabi za pridelavo neužite
hrane, je 250 km3, kar je količina vode, ki letno
priteče skozi Volgo, ali trikrat večja količina vode v
Ženevskem jezeru.
Da bi zmanjšali količino nastale odpadne hrane, je
treba sprejeti preventivne ukrepe.

Slika: Dubravko Horvat, 2012



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Odpadki in stranski proizvodi imajo velik potencial za

ponovno uporabo v različnih proizvodnih sistemih.

Cilj je zmanjšati količino odpadkov z ustrezno razvito

proizvodno strategijo, nato pa opredeliti načelo, po

katerem se lahko vsi nastali odpadki in stranski

proizvodi uporabijo pri proizvodnji drugih živilskih ali

neživilskih proizvodov.

Izvajanje in uresničevanje različnih pobud na

industrijski ravni vodi k doseganju največje možne

uporabe odpadkov ali ničelne količine odpadkov na

odlagališčih.



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Hierarhija ravnanja z odpadno hrano 

• Cilj upravljanja s hrano temelji
predvsem na dejanski
proizvodnji v skladu s
potrebami in racionalnem
ravnanju s hrano pri
zmanjševanju količine
odpadkov.

• Odvečno hrano je treba prodati
ali podariti ceneje.

• Predelava v krmo za živali
• Uporaba kot surovina za nove

izdelke:
❖ Energija
❖ Bioplastika
❖ Kompostiranje

Kreditna slika: https://www.bioenergyconsult.com



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Darovanje hrane je eno od orodij, ki prispeva k
doseganju ciljev iz Direktive 2008/98/ES, ki je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/851
Evropskega parlamenta in Sveta 30. maja 2018 o
spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (UL L
150, 14.6.2018).

Darovanje hrane podpira boj proti revščini in
lakoti v svetu, hkrati pa je učinkovito orodje za
prerazporeditev presežkov hrane, zato je
darovanje ena najbolj zaželenih možnosti za
splošno zmanjšanje količine zavržene hrane.

DONATE FOOD



Možnosti recikliranja ostankov hrane
Biokemična pretvorba

- Biokemični postopki pretvorbe vključujejo anaerobno 
prebavo in fermentacijo.

- Uporablja se za odpadke z večjo vsebnostjo
organskih/biorazgradljivih snovi in visoko vsebnostjo
vlage.

- Pri anaerobni razgradnji se organski odpadki pod
nadzorovanimi pogoji razgradijo brez prisotnosti kisika,
pri čemer nastane bioplin, ki se lahko uporabi za
proizvodnjo energije.

- Alkoholna fermentacija je pretvorba organskega dela
odpadkov v etanol z vrsto biokemičnih reakcij s pomočjo
posebnih mikroorganizmov.

Etanol je biogorivo za motorje z notranjim izgorevanjem.

Slika: Jacob N. Chung, 2013. 



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Piroliza in uplinjanje
- predstavljajo naprednejše tehnologije termične obdelave odpadkov,
pri katerih se iz odpadkov proizvaja gorivo - nosilec energije, ki se lahko
kasneje uporablja kot gorivo v parnih generatorjih ali plinskih motorjih,
v zadnjem času pa tudi v plinskih turbinah ter kot surovina za
kemikalije in tekoča goriva.
Uplinjanje
- je lahko termično (z delnim zgorevanjem) ali plazemsko.
- je proces delne termične razgradnje snovi ob prisotnosti kisika,
vendar z nezadostno količino kisika za popolno oksidacijo goriva.
Splošne značilnosti uplinjanja odpadkov so naslednje:
1. Plin, kot je zrak, kisik ali vodna para, se uporablja kot vir kisika in/ali
kot nosilni plin za odstranjevanje reakcijskih produktov z mesta
reakcije;
2. Postopek poteka pri povprečnih temperaturah, običajno nad 750 °C
(pri plazemskem uplinjanju> 1 600 °C);
3. Proizvoda sta sintetični plin (glavna goriva so metan, vodik in
ogljikov monoksid) in trdni ostanek (sestavljen iz negorljivega
materiala in majhne količine ogljika).

Slika: Yau-Pin Chyou, 2020



Možnosti recikliranja ostankov hrane
Piroliza (odplinjevanje)

- je toplotna razgradnja snovi brez prisotnosti kisika.
Splošne značilnosti pirolize odpadnih materialov so
naslednje:
1. Kisika ni (ali pa ga je zelo malo), razen kisika v gorivu;
2. Procesne temperature so razmeroma nizke, 300-800

°C;
3. Proizvoda sta sintetični plin (glavna goriva so ogljikov

monoksid, vodik, metan in višji ogljikovodiki,
vključno s katranom, parafinom in olji) in trdni
ostanek (sestavljen iz negorljivega materiala in velike
količine ogljika);

4. Na splošno odsotnost oksidacije in dodatnega plina
za redčenje pomeni, da je neto grelna moč
sintetičnega plina, pridobljenega s pirolizo, višja kot
pri uplinjanju. Tipična neto grelna moč piroliznega
plina je 10-20 MJ/m3;

5. Pri celotnem postopku se na splošno manj kemične
energije goriva pretvori v toplotno energijo kot pri
uplinjanju.

Slika: Davide Pettenella, 2014



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Proizvodnja bioplina
- Anaerobna razgradnja (AD) je naravni proces
razgradnje, pri katerem anaerobni
mikroorganizmi pod anaerobnimi pogoji
razgradijo organske snovi v enostavnejše
kemične sestavine. Reakcija poteka v zaprtem
reaktorju z ogrevanjem in mešanjem v treh
stopnjah:

• hidroliza (razgradnja kompleksnih organskih
spojin v enostavnejše).

• acidogeneza (proizvodnja CO2in H 2)
• metanogeneza (proizvodnja CO2 in CH4 ), pri

kateri kot končna produkta procesa
nastajata bioplin in stabiliziran digestat

Vir slike: http://dibicoo.org/wp-content/uploads/2020/07/Pres.-I-European-Biogas-Technologies.pdf

http://dibicoo.org/wp-content/uploads/2020/07/Pres.-I-European-Biogas-Technologies.pdf


Možnosti recikliranja ostankov hrane

Bioetanol
Bioetanol je pomembno biogorivo, saj lahko 
nadomesti bencin. Pri alkoholni fermentaciji 
živilskih odpadkov nastane 92-96 % 
bioetanola.

Slika: Sanjib Kumar Karmee, 2016 

Slika: Yiu Fai Tsanga, 2019

Biodizel
Za proizvodnjo biodizla iz ostankov hrane je
potrebna ekstrakcija lipidov. Organsko plast smo
ločili in izpareli pod znižanim tlakom, da smo
dobili lipid brez organskega topila.
Po hidrolizi nastalo hidrolizno mešanico
centrifugiramo, da ločimo surov lipid od živilskega
hidrolizata. Dobljeni surovi lipid se nato segreje na
100 °C, da nastane lipid brez vode. Poleg tega
lahko lipide ekstrahiramo s soxhletovo ekstrakcijo.



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Proizvodnja bioplastike ponuja veliko

priložnosti za razvoj inovativnih

tehnologij.

Primer proizvodnje skodelic za kavo iz

kavnega soka podjetja Kaffeefrom.

Kaffeeform spodbuja načelo krožnega

gospodarstva. Zaradi vse večje porabe

kave po vsem svetu nastaja vse več

kavne usedline, ki večinoma konča v

smeteh. Tu nastopi Kaffeeform:

odpadne dele običajno uporabi kot

surovino. Rezultat je inovativen

material, ki je izjemno trpežen. Svoje

popolno drugo življenje najde kot

skodelica za kavo. Kavni cikel je

končan.

Vir slike: https://www.kaffeeform.com/en/



Možnosti recikliranja ostankov hrane

Kompostiranje
Predstavlja skoraj tretjino gospodinjskih odpadkov in je
dragocena surovina za proizvodnjo kakovostnega
biokomposta. Najbolje je, da se biološki odpadki
biološko predelajo na kraju nastanka. Ta postopek se
imenuje kompostiranje, kar pomeni aerobno razgradnjo
bioloških odpadkov, pri kateri nastajajo ogljikov dioksid,
voda, toplota in kompost kot končni proizvod (v samo
nekaj mesecih). Kompost hrani rastline, zagotavlja
zračenje tal, zadržuje vodo in spodbuja rast korenin
rastlin, zato je treba kompostiranje uporabljati povsod,
kjer je to mogoče (sadovnjaki, zelenjavni vrtovi,
drevesnice, parki, zelene površine, kmetijska,
živinorejska in gozdarska industrija, živilska industrija,
gostinstvo, tržnice, pokopališča, šole, vrtci, stanovanjski
in drugi objekti). Prijetno je vedeti, da se kompost
uporablja za izboljšanje kakovosti lastnih vrtov,
cvetličnih gredic ali trate.

https://www.youtube.com/watch?v=zAnNoehb4UA

https://www.youtube.com/watch?v=zAnNoehb4UA
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