
Квіз 
про розумне
споживання

 



 
Іноді ми купуємо більше їжі, ніж

можемо з'їсти. Те, що псується, ми
повинні викинути. Що ми найчастіше

викидаємо?
 

а) м'ясо
б) фрукти та овочі

в) крупа 
г) хліб

 



Щороку майже половина
(близько 45%) фруктів і

овочів у світі викидається!
Найчастіше марнуються
банани та яблука, але ми
можемо їх заморозити, а
потім використовувати у

випічці або фруктових
смузі. Чи знаєте ви, що ми

можемо їсти навіть
бананову шкірку? Чим

більше стиглим є банан,
тим його шкірка солодша!



Який відсоток їжі
щороку потрапляє у

смітник?

а) 30%
б) 10%

в) 50% 
г) 80%



У всьому світі ми
марнуємо близько
третини (30%) їжі

щороку. Це відбувається
на кожному етапі

виробництва, а також
під час

транспортування,
продажу і споживання.

 



Який спосіб є найкращим, щоб
зменшити харчові відходи?

 

а) складання списку покупок і здійснення
покупок за планом

б) заморожування продуктів
в) використання залишків їжі в супах або

смузі
г) всі варіанти вірні!

 



Правильна відповідь:
 

г) всі варіанти вірні!



Їжа – це товар, що
немає довготривалого
терміну придатності,

тому що швидко
псується. Що ще ми

витрачаємо,
викидаючи зіпсовану

їжу?
 

а) енергія
б) вода

в) обидві відповіді
правильні



Правильна відповідь: 
в) обидві відповіді
правильні

Для виробництва їжі нам
потрібні вода, енергія та

ґрунт. Тому, викидаючи їжу,
ми також витрачаємо
ресурси. Крім того, ми

виробляємо близько 10%
парникових газів, які

змінюють наш клімат і
стають теплішими. Тому

купуйте лише стільки,
скільки ви їсте, а також

використовуйте залишки їжі!
  
  



Скільки води потрібно,
щоб приготувати один

бургер замість однієї
порції салату?

 

 а) вдвічі менше
б) у 12 разів більше

в) у 167 разів більше
г) у 483 рази більше



Правильна відповідь: г) у 483 рази більше

Незважаючи на те, що салат майже на 95%
складається з води, приблизно 10 літрів води
достатньо. Для виготовлення одного гамбургера нам
потрібно приблизно 1850 літрів води. Легко забути
кількість води, необхідну для виробництва їжі, яку
ми їмо, тому що ми її не бачимо. Прісна вода є
основним і обмеженим ресурсом на нашій планеті,
тому важливо зберігати її, роблячи обґрунтований
вибір їжі. Наприклад, овочі, фрукти та цільні злаки
потребують значно менше води, ніж шоколад і
м’ясо.



Що означає термін «місцева їжа»?

а) їжа, яку ми можемо їсти в будь-якому
місці

б) їжа, вироблена в місцевості, де ми
живемо; 

в) їжа, яку ми їмо невеликими порціями
 



Правильна відповідь: б) їжа,
вироблена в місцевості, де

ми живемо

Вибирайте їжу, яку
виготовили поблизу.

Підтримуючи місцевих
фермерів і виробників

продуктів харчування, ми
підтримуємо місцеву

економіку та зменшуємо
кількість CO2, що

виробляється, коли продукти
доставляються з далеких

країн до наших магазинів.. 



 Що означає цей
логотип?

а) Fair Trade - сертифікат
справедливої   торгівлі

б) Китайський символ Інь
Ян

в) знак, що символізує
Олімпіаду



Правильна відповідь: 
а) Fair Trade - сертифікат

справедливої   торгівлі
 

Fair Trade - сертифікат
справедливої   торгівлі, тобто

торгівлі, яка базується на
справедливих цінах на

закупівлю продуктів
харчування у фермерів і

хороших умовах праці. Fair
Trade – це шанс на краще
життя та більш стабільне
майбутнє для фермерів у

країнах, що розвиваються.
 


