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Z iznajdljivostjo do manj zavržene hrane
Bistro Sonet v starem mestnem jedru Kranja je po dolgih mesecih spet odprl svoja vrata. Hrano pripravljajo sproti,
na krožnikih njihovih gostov in v kuhinji ostaja le redko.
Od inovativnosti kuharja oziroma kuharice je odvisno,
koliko ostankov hrane pusti za seboj. »Trši deli zelenjave
so zelo primerni za pripravo jušne osnove, s katero se
kasneje dopolnjuje juhe in omake,« pravi Mirza Bektašević, chef v Sonetu. V Avstriji, kjer si je nabiral izkušnje,
nekatere sorte krompirja, kot so topinambur, vijolični
ali zelo mladi krompir, sploh niso lupili, samo dobro so
jih oprali. V pomoč so moderni kuhinjski multipraktiki, ki
malo trše dele sestavine zelo dobro zmiksajo. Tako lahko
nastanejo zelo okusne jedi.
Mesečno se v Sonetu naberejo približno štirje 50-litrski
sodčki neužitnih delov sestavin in pomij, všteti so tudi
ostanki iz Hotela Actum. Odvoz je urejen s pooblaščenim podjetjem, kar jih mesečno stane 80-100 €. So tudi
eni izmed tistih gostinskih ponudnikov, ki jim ni vseeno,
kje končajo odvečni sveže pripravljeni obroki. Kljub zahtevnim higienskim predpisom se potrudijo, da - kadar je
le mogoče - najdejo pot do lačnih ust.

Kar 20% hrane v Evropi zavržemo
Če si 20% predstavljamo v podobi njiv, ki jih je potrebno
obdelati, živine, ki jo potrebno vzrediti, znoja kmetov, ki
se pri svojem delu soočajo z najrazličnejšimi ovirami, je
številka osupljiva. Po podatkih Evropske komisije gre v
Evropi letno v smeti kar 88 milijonov ton hrane v vrednosti 143 milijard evrov. Hkrati pa kar 33 milijonov Evropejcev nima zagotovljenega rednega zdravega dnevnega obroka. Več kot 50% jo zavržejo gospodinjstva,
30% gostinski lokali, ostalo gre med odpadke že pri pridelavi, predelavi in prevozu.

V Bistroju Sonet za skrbno ravnanje
s hrano skrbi chef Mirza Bektašević

Na lokalni ravni smo ujeti v dvoličen paradoks: prizadevamo si za povečanje ekološke samooskrbe, hkrati
pa izvrstna hrana prepogosto konča v smeteh. Smiljana Vončina Slavec, vodja Projektne skupine za lokalno
samooskrbo pri Mestni občini Kranj, ki skupaj sodelavci
odbora in Zavodom za turizem in kulturo Kranj dela premike za ureditev tega področja, meni, da je tisti, ki sam
prideluje zelenjavo, pa čeprav le tri solate na svojem
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majhnem vrtičku, zagotovo bolj pazljiv, kdaj jo nabere,
koliko jo porabi in koliko zavrže. »Drugače je s poceni
kupljeno hrano,« pravi. »Do nje pogosto nimamo tako
spoštljivega odnosa. Zavita je v veliko odvečne embalaže. Ker smo jo poceni kupili, nam tudi ni tako zelo hudo,
če se nam pokvari.«
Kaj pa lahko kuharji naredijo z odvečnimi, že pripravljenimi obroki, ki so pogosto ne samo zelo okusni, temveč
tudi cenovno dragi?

Ni tako enostavno, kot se sliši
Strogi predpisi, prevoz, organizacija, časovni zamiki, težko je predvideti, komu, kam in kako daleč. Samo
dobra volja ni dovolj, tudi samo občasne akcije ne. Področje kliče po sistemski urejenosti z usklajenimi pravnimi podlagami, odgovornimi osebami in domišljenim
sistemom prevoza. Hrana največkrat ne more čakati na
pravi trenutek. Morda bo prav Mestna občina Kranj med
prvimi, ki bo bolj dolgoročno zagrizla v to zahtevno nalogo. Tako kot pri ravnanju z ostalimi odpadki je tudi pri

hrani potrebno veliko sodelovanja, povezovanja, skupnih idealov.

Izziv za vse nas
Zmanjšanje odpadne hrane pomembno rešuje tudi veliko vzporednih ekoloških področij, kot so zmanjšanje toplogrednih plinov, porabe pitne vode in težko razgradljive embalaže, bolj ekonomičen izkoristek obdelovalnih
površin, več prihrankov tako v kmetijstvu kot posameznih gospodinjstvih.
Bolj načrtno in premišljeno nakupovanje sestavin, pregledovanje rokov uporabe, skrbno shranjevanje, recepti
za »čiščenje« hladilnika, vse to in še kakšen ukrep več
pomaga, da stanje opazno izboljšamo in imamo hkrati
v sebi dober občutek, da smo nekaj prispevali za izboljšanje razmer na planetu in za soljudi v stiski. Marsikdo
izmed tistih 33 milijonov statistično zabeleženih Evropejcev na robu preživetja bi z veseljem pojedel marsikateri
»odpadek« v naših smeteh.
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