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Primeri dobrih praks

- UNVERSCHWENDET, AT

- OLIO, UK

- Permafungi, BE

- LIVIN, AT

- Circulus Agtech, CAN



UNVERSCHWENDET, AT

• Odvečno sadje in zelenjavo lahko predelate v 

marmelado, gorčico, sirup, čatni, brusketo itd.

• Leta 2016 sta ga na Dunaju ustanovila brata in 

sestra Cornelia in Andreas Diesenreiter.

• Rešili več kot 5 milijonov kilogramov povsem

dobrega sadja in zelenjave

• Uporaba umetne inteligence za pomoč pri

ravnanju s presežki

https://unverschwendet.at



Področje dela

- Predelava sadja, ki se ne proda, ker je preveliko, premajhno, zrelo ob

nepravem času, nima prave barve ali je preprosto preveč.

- Za pakiranje kozarcev uporabljajo zvitke časopisnega papirja brez

potiska

- Začetno podjetje se zanaša na regionalne kmete in ljudi, ki želijo

deliti svoj pridelek.

- Njihovo mrežo sestavlja več kot 43 donatorjev sadja



"Za nas je najpomembnejši

užitek! Trajnostni razvoj nima

nič opraviti s tem, da bi delali

brez." 



Sodelovanje z umetno inteligenco

- V živilski industriji se včasih zgodi, da živila pridejo na trg prezgodaj ali prepozno

zaradi "napačnega načrtovanja" in nato ne najdejo kupcev.

- Zaradi "prekomerne proizvodnje" se količina zavržene hrane zelo poveča.

- Z razvojem pametnega sistema za upravljanje presežkov (umetna inteligenca) bi

lahko sistematično beležili presežke sadja in zelenjave v kmetijstvu ter jih dali na

voljo živilski industriji, gastronomiji in (veleprodaji).

- Dolgoročno naj bi zbiranje podatkov in uporaba strojnega učenja izboljšala

predvidljivost presežkov.



Pametni sistem za upravljanje presežkov 

− Vsi presežki, ki so na voljo na trgu, so jasno prikazani, da bi bili komercialno

dostopni živilski industriji, gostinstvu in (veleprodaji).

− Potencialnim kupcem se ustrezno predlagajo

− skupaj z Univerzo za naravne vire in uporabne znanosti na Dunaju se določijo

pomembni dejavniki za presežke (padavine, tržne cene, standardi itd.) in razvije se

samodejni model napovedi za prihodnje presežke

− Presežki se posredujejo in/ali prodajajo prek različnih distribucijskih kanalov kot

sveži proizvodi ali skladiščni vmesni proizvodi



Oglejte si video

https://www.youtube.com/watch?v=0EkYH4S_ncs



Pridobljene izkušnja

• Popolnoma dobra hrana se zaradi svoje velikosti,

oblike ali barve pogosto ne uporablja za

komercialno prodajo -> lahko se predela v druge

izdelke, da se prepreči nastajanje živilskih

odpadkov.

• živilski odpadki so pogosto posledica napačnega

načrtovanja, ki vodi v prekomerno proizvodnjo -

> nova tehnologija lahko pomaga predvideti

presežke in se izogniti živilskim odpadkom

• Trajnost in tehnološke inovacije gredo z roko v

roki

• Podjetja, ki sodelujejo pri raziskovalnih

dejavnostih, lahko ustvarijo izjemne situacije, v

katerih zmagata obe strani



OLIO, UK

• OLIO je aplikacija iz Združenega kraljestva, ki

povezuje sosede med seboj in z lokalnimi

podjetji, tako da se presežki hrane lahko delijo in

ne zavržejo.

• Leta 2015 sta jo ustanovili Tessa Clarke in

Saasha Celestial-One

• Aplikacija ima skoraj 5 milijonov uporabnikov

https://olioex.com



Oglejte si ozadje aplikacije

https://www.youtube.com/watch?v=80CFkR30Kxg



Učinek

- 50 % odpadne hrane nastane v gostinstvu ali zasebnih domovih.

- Vpliv aplikacije v številkah:

- 21.267.532 razdeljenih obrokov hrane

- 52.355.572 prihranjenih ekvivalentnih avtomobilskih milj

- 3 177 992 110 litrov prihranjene vode

- Odvečna hrana iz podjetij, restavracij in tržnic se prerazporedi tudi

med ljudi

- Ponuja učni načrt in druga orodja za pogovor o zavrženi hrani v šolah



Zaveza za negativnost ogljika

- OLIO je podjetje z negativnim ogljičnim odtisom

- Veliko več emisij toplogrednih plinov se preusmeri, kot pa se

jih proizvede

- Emisije ogljika, ki jih podjetje ustvari, izravnajo 4 % vsega

ogljika, ki ga prihranijo zaradi varčevanja z odpadki

- Preglednost glede emisij: letna objava emisij



Oglejte si, kako aplikacija dleuje

https://www.youtube.com/watch?v=AdVt92QOUSQ



Pridobljene izkušnje

• Skupnost je pomemben dejavnik pri KG in

preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov

• Informacije skupnosti imajo pomembno vlogo

pri trajnosti in socialnem podjetništvu

• Začetek v malem je lahko osnova za svetovni

uspeh



Permafungi, BE

• Permafungi je socialna zadruga s sedežem v 

Bruslju

• gojijo ostrige iz komunalnih odpadkov (kavna

usedlina)

• Zagotavljanje trajnostnega in stabilnega dela 

mladim v Bruslju

• Leta 2018 je proizvodnja ostrig dosegla 1 tono

na mesec. https://www.permafungi.be/en



Področje dela

- Iz petih ton kavne usedline pridelajo eno tono svežih ostrig in deset

ton organskega gnojila.

- Vsako jutro s kolesom zbirajo organsko kavno usedlino od svojih

sodelavcev

- Kavna usedlina se nato uporabi kot substrat ali osnova za gojenje

naših ostrigarjev, ki so prav tako označeni z ekološko oznako

- Ostrige se uporabljajo kot material za njihov projekt ekološkega

oblikovanja (na primer LumiFungi - ročno izdelana, ekološka in 

biorazgradljiva svetilka). 

- Permafungi ima program usposabljanja za poučevanje svojih metod



V naravi odpadki ne obstajajo. 

Zakaj se ne bi zgledovali po 

njej?



Gojenje gob

- Inokulacija

- Kavna usedlina se zmeša s slamo in micelijem (semenom gob) ter se položi v vrečke.

- Inkubacija

- Vrečke, pripravljene med inokulacijo, se nato za približno dva tedna postavijo v inkubacijsko

sobo.

- V tej fazi bo micelij koloniziral substrat, "jedel" in razkrajal kavno usedlino.

- Plodenje

- Ko micelij kolonizira vso podlago, se začne razmnoževati. 

- Pri tem se mora soočiti s šokom zaradi svetilke, svežine in vlage.

- Nekaj dni pozneje so ostrige pripravljene za nabiranje. 

- Ostanek ali preostanek proizvodnje ostrig se ponovno uporabi kot kompost za gojenje cikorije. 



Ekodizajn

- Šampost (ostanek gojenja ostrig) se z dodajanjem micelija spremeni v

trajnostni in biorazgradljivi material.

- Mycelij (seme gob) se lahko pretvori v material, ki lahko nadomesti

plastiko - material myco

- Ta material ustvari desetkrat manj ogljikovega dioksida (CO2) in

porabi približno osemkrat manj energije kot proizvodnja polistirenske

pene

- Z materialom myco so na voljo številne možnosti: luči, cvetlični

lončki, dekorativni predmeti, embalaža, gradbene opeke, akustične

plošče.



Lessons learned

• Inovativne tehnike lahko odprejo vrata novim

trajnostnim materialom

• Odpadki se predelajo v nove materiale brez

nastajanja novih odpadkov - 100-odstotna 

krožnost

• Deljenje znanja in tehnik je v pravem duhu

socialnega podjetništva



LIVIN, AT

• Livin je pisarna za razvoj oblikovanja s sedežem

v Avstriji, ki jo je ustanovila industrijska

oblikovalka Katharina Unger.

• Podjetje Livin sestavljata podjetji Livin Studios 

in Livin Farms

• Livin proizvaja beljakovine s pomočjo žuželk ali

gliv z uporabo odpadkov

• Njihovi izdelki so namenjeni zasebni porabi in 

velikemu kmetijstvu

• Na trgu od leta 2013

• Cilj je z oblikovanjem ljudem približati izvor

njihove hrane

http://www.livinstudio.com/



Področje dela

- Livin Farms podjetjem omogoča, da s tehnologijo plug & play za žuželke zaprejo

zanko in z močjo žuželk predelajo nizko vredne tokove odpadkov. 

Njihove farme žuželk Hive PRO spreminjajo kmetijske ostanke in industrijske

živilske odpadke v naravne žuželčje beljakovine, lipide in gnojila.

To postane dragocena hrana za živali in rastline ter prihrani izgubljene vire, hkrati pa 

zmanjša odvisnost od netrajnostne, uvožene krme.

Podjetja z nizko vrednimi stranskimi tokovi iz proizvodnje hrane ali krme lahko tako

zmanjšajo svoje odpadke in jih predelajo v beljakovinska krmila visoke vrednosti.

V Evropi proizvajajo sestavine, pridobljene iz žuželk (razmaščene beljakovinske

obroke, maščobe in gnojila) za živino, hišne živali in ljudi.



„Tudi trenutno jih ješ! Na leto

v vsakdanji hrani pojemo

približno 500 g žuželk." 



Podrobnejši pogled na žuželke

- Livin prodaja The Hive Explorer - komplet za gojenje žuželk za zasebne domove

- S tem kompletom lahko z odpadno hrano hranimo mlinske črve, katerih iztrebke lahko

uporabimo kot gnojilo. Sami črvi so visokokakovostne beljakovine za prehrano ljudi in

živali.

- Del njihovega poslanstva je tudi izobraževalni program

- Hive Explorer se lahko uporablja v šolah za praktično učenje

- Livin zagotavlja učno gradivo za učitelje

- Delavnice podjetja Livin je mogoče rezervirati

- Livin ponuja spletno usposabljanje za učitelje

- Pokrivajo teme, kot so biologija žuželk, trajnostna hrana, okolje, oblikovalsko

razmišljanje in tehnologija



Pridobljene izkušnje

• Za trajnostno prihodnost je treba o nekaterih

stvareh, kot so viri beljakovin in žuželke, 

razmišljati na nov način.

• Odpadna hrana se uporablja kot hrana za

žuželke, ki so lahko hrana za živali, rastline in 

ljudi - 100-odstotno krožno

• Oblikovanje je lahko pomembna značilnost

učinkovite tehnologije



Circulus Agtech, CAN 

• Podjetje Circulus Agtech proizvaja tekoča

organska gnojila.

• Za določanje vsebnosti hranil v tekočih

izvlečkih organskih snovi spremljajo specifično

aktivnost ionov.

• Končni izdelek se uporablja zlasti v industriji

rastlinjakov in na inovativnih kmetijah.

• Ta izdelek omogoča odmik od sintetičnih gnojil

in podpira lokalne dobavitelje organskih snovi.

https://www.circulusagtech.com



Storitev na kratko



Izdelek

- Tekoče organsko gnojilo s prilagojenimi hranilnimi vrednostmi za

kupca.

- Visokotehnološka programska oprema za spremljanje omogoča tako

natančen izdelek.

- - Natančne vrednosti hranil imajo pozitiven vpliv na okolje...

- ... ter pomenijo manjše tveganje in večji donos za kmete.



"S spremljanjem dosežene

ravni hranil lahko koncentrate

natančno vključimo v gnojilne

načrte." 



Pridobljene izkušnje

• Visoka tehnologija (v tem primeru

visokotehnološko spremljanje hranil) je

lahko del trajnostnega kmetijstva.

• S sodelovanjem z lokalnimi dobavitelji

organskih snovi je mogoče zmanjšati

količino sintetičnih gnojil.

• To ima pozitiven vpliv na okolje.

• Cena izdelka je v primerjavi z drugimi

tekočimi organskimi gnojili še vedno nizka.



Skupinsko delo

Delovne naloge - 2,5 ure

- Poiščite tri primere dobre prakse. (V pomoč vam je lahko naslednja povezava:

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/industries/agriculture/)

- Izberite en najljubši primer in povzemite ključna dejstva o tem poslovnem

modelu KG.

- Razložite ga enemu od svojih kolegov in opišite najbolj zanimive vidike.



POSVETOVANJE

Delovna naloga - 1 ura

- Svojemu nadrejenemu povejte, kaj ste do zdaj ugotovili in kje ste imeli

težave.
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