
Magyar Lecke: Ételpazarlás 

Október 16-a élelmezési világnap. 

Beszélgetés 

1. Mit gondolsz, hogy te mennyi ételt pazarolsz (dobsz ki a szemétbe)?  

2. Te mennyi élelmiszert dodsz ki abból, amit megveszel a boltban? 

3. Te gyakran találsz romlott ételt vagy fonnyadt zöldséget a hűtődben, amit aztán kidobsz? 

4. Szerinted az éttermek és az élelmiszerboltok hogyan tudnák csökkenteni az ételpazarlást? 

5. Sok szegény országban éheznek az emberek. Szerinted a gazdag országok hogyan 

tudnának segíteni ebben a helyzetben?   

 

Szókincs 

főtt étel 

ételmaradék 

ételhulladék  

ételt pazarol 

 

Olvasmány: Sok élelmiszer a hulladékban végzi 

 

Amíg a fejlett országokban sok élelmiszer a hulladékban végzi, addig a fejlődő országokban 

nagyon sok embernek nincs mit ennie és éhezik. Az élelmiszerpazarlás egy környezetvédelmi, 

gazdasági és erkölcsi probléma a világon.  

 

1979-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egyik konferenciáján magyar javaslatra 

október 16-át az élelmezés világnapjává nyilvánították. Fontos felhívni az emberek figyelmét 

arra, hogy az ételpazarlás milyen súlyos probléma. Ugyanakkor fontos cél az is, hogy hogyan 

lehet a szegénység és az éhezés ellen küzdeni.  

 

Baka Mária egy négygyermekes családanya. Minden nap főz, mert nagy a család és mindenkinek 

hál’Istennek jó étvágya van. Mária szeret változatosan főzni: minden nap van leves, kiadós főtt 

étel, gyümölcs és valamilyen desszert. Ha marad étel az előző napról, Mária igyekszik 

felhasználni azt, mert nem szeret semmit sem kidobni a szemétbe. Csak amit ki kell dobni: a 

csirkecsontot, a tojáshéjat, a zöldség- és gyümölcshéjat. Szerinte az ételpazarlás nagy bűn. A 



gyerekeinek gyakran ezt mondja az ebédlőasztalnál: “Meg kell enni azt, ami a tányérodon van. 

Semmit nem dobunk ki, mert Afrikában éheznek a gyerekek.” 

 

Mária egy évben kétszer pénzadományt küld a Vöröskeresztnek. Ezzel a gesztussal támogatja az 

éhező családokat. 

 

Kérdések 

1. Milyen szempontból súlyos probléma az ételpazarlás? 

2. Mikor lett október 16-a az élelmezés világnapja? 

3. Miért fontos ez a világnap? 

4. Mária hogyan próbálja elkerülni az ételpazarlást? 

5. Szerinted ő sajnálja a szegény családokat, akik éheznek? Miből tudod ezt?  

 

Bonus kérdés 

1. Ki vezette azt a magyar delegációt, aki az ENSZ konferencián javasolta az élelmezés 

világnapját? Nézz utána ennek a világhálón! 

 

Képbeszéd 

Mit látsz a képeken? Mondjál mondatokat! 

 



  

 

 


