MODULU TAL-AMBJENT

WORKSHEET

MT 51/70

TAL-IKE
A
L
E
Ħ
IL
Q
U
F
I
N
ĦU AZZJO

L!

Jieħu ħsieb il-kampanja
u l-ambjent

Jipproduċi ikel ta’ kwalità għolja

Iżid mal-prosperità
tal-komunitajiet rurali tagħna
Il-Bidwi

Il-bdiewa llum għandhom tliet rwoli importanti x’jilagħbu: il-produzzjoni talikel tagħna, il-ġestjoni tal-kampanja għalina u li jżommu l-komunitajiet rurali
ħajjin. Fl-UE ngawdu s-sigurtà tal-ikel grazzi għall-ikel abbundanti, affordabbli
u ta’ kwalità għolja prodott mill-bdiewa tagħna. Madankollu, madwar 90 miljun
tunnellata ta’ ikel jinħela kull sena fl-UE – mill-produzzjoni, id-distribuzzjoni
sal-konsum. Perċentwal enormi ta’ 40 % ta’ dan jiġi mill-konsum (bejgħ blimnut u djar), bil-maġġoranza tal-ikel li jintrema li jinkludi ħxejjex, frott, ħalib
u ħobż frisk. Għaliex taħseb li naħlu tant ikel?

1.

Meta narmu l-ikel mhux biss qed naħlu l-ikel, iżda anke l-ħidma tal-bidwi u
r-riżorsi tad-dinja bħall-enerġija, il-karburanti, il-ħin u l-ilma li ntużaw fit-tkabbir,
il-ħsad, il-ħżin, l-ippakkjar, it-trasport, il-kummerċjalizzazzjoni
u t-tisjir tal-ikel.
Dan il-vidjow qasir tal-UE http://eu/!nu84bb
jissuġġerixxi li wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni
dwar il-ħela tal-ikel!

Ibdew billi żżommu reġistru għal ġimgħa tal-ikel kollu li tiskartaw u
tarmu fl-iskola tagħkom.
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a)

Użaw ċart bħal din.
IKEL MORMI – REĠISTRU TAL-KLASSI

It-Tnejn

IT-TIP U L-AMMONT
TA' IKEL MORMI

GĦALIEX INTREMA

FEJN INTREMA

Kartuna halib
Tuffieha
Hobż

Skadut
Mhux mixtieq
Immuffat

Fis-sink
Fil-landa tal-kompost
Fil-landa taż-żibel

It-Tlieta
L-Erbgħa
Il-Ħamis
IlĠimgħa

b)
c)

Fl-aħħar tal-ġimgħa ddiskutu t-tip u l-ammont ta’ ikel mormi.

d)

Iddividi l-klassi f’żewġ gruppi ta’ xogħol biex joħolqu żewġ posters,
wieħed biex turuh fl-iskola u wieħed għad-dar imsejħin “10 ideat biex
innaqqsu l-iskart tal-ikel”.

Iddiskutu modi aħjar kif tistgħu tixtru l-ikel, modi kif tistgħu tevitaw
l-iskart tal-ikel u kif tistgħu timmaniġġjaw l-ikel li ma ntikilx.

Tistgħu ssibu xi ideat biex jgħinukom tibdew f’dan il-fuljett:
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/
tips_stop_food_waste_mt.pdf

2.

L-ikel jista’ jinħela wkoll fl-istadju tal-ipproċessar u fis-supermarkets. Bħala
klijenti nafu nkunu xerrejja “fitti” u ma nħobbux nixtru ħxejjex deformati.
Għalkemm ikunu friski u delizzjużi, miljuni ta’ kilojiet ta’ ħxejjex friski jintremew
qabel biss jilħqu l-ixkaffa tal-ħxejjex fis-supermarket għaliex għandhom forma
irregolari jew mhux tas-soltu.
Immaġina li qed taħdem f’dipartiment tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ katina kbira
ta’ supermarkets. Ikteb artikolu għat-taqsima tal-ikel tal-magażin b’xejn
tal-kumpanija fejn tispjega għaliex il-kumpanija sejra tipprova tbigħ ħxejjex
deformati jew mgħawġin fil-ħanut għas-sitt xhur li ġejjin.
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