
EGUNEROKO ESKANDALUA

Elikagaiak 
ekoizteko modu 
hau jasangarria 
al da? 

Aspalditik dakigu elikagai bat-
zuk bota egiten ditugula, baina 
azken datuek erakusten digu-
ten egoera izugarria da bene-
tan: urtero-urtero, 1.300 tona 
janari baino gehiago botatzen 
dira zaborretara; hau da, mun-
duko ekoizpenaren herena.

Europan, ekoizten diren elika-
gaien erdiek baino gehiagok 
zakarrontzian bukatzen dute.

EUROPAN, 
EKOIZTEN DIREN ELIKAGAIEN ERDIEK 
BAINO GEHIAGOK ZAKARRONTZIAN 

BUKATZEN DUTE. 

ONDORIOA:
45 jaten ditugu

55 zakarrontzira joaten dira 

Munduan, gaur egun, 805 milioi 
pertsona dago goseak. Eta gero eta 
jende gehiago bizi da. Nola elikatuko 
gara aurrerantzean, hainbeste janari 
alferrik botatzen badugu eta halako 
injustizia badago?

Gure planeta gauza al da halako 
presioa jasateko?

EKONOMIA ELIKAGAIAK 

Iturria: Guk geuk egina, Tristam Stuart idazlearen Despilfarro liburuan oinarrituta. Alianza Editorial, 2011.

Ekoiztean, 5 
baztertu egiten dira

Prozesatzean eta 
garraiatzean, 7

galdu egiten dira 
 

Dendetan 10 
kentzen dituzte  

Kontsumitzaileok 
33 botatzen 

ditugu
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Janaria zaborretara botatzea, garaile 
nagusia Planetaren gaineko inpaktua 

txapelketaren azken edizioan

Janaria Zaborretara 
Botatzea guztiz na-
gusitu da txapelke-
tako hiru probetan.

Zaborretara bota diren ja-

nariak ekoizteko, ur eta 

energia asko behar izan dira (ur-

aztarna), sekulako azalera erabili 

behar izan da (lurzoruaren oku-

pazioa), eta, hondakinak direnez, 

berotegi-efektuko gas pila bat 

askatu dituzte deskonposatzean 

(karbono-aztarna).

Ur-aztarnan, aurreneko 
postua lortu du, 250 km3 ur 
behar izan dituelako elika-
gaiak ekoizteko.

Lurzoruari dagokionez, 1.400 
milioi hektarea inguru behar 
izan ditu elikagaiak ekoiz-
teko; munduko bi herrialde 
handienen azalera be-
zainbeste.

Karbono-aztarnaren ar-
loan, abantaila handia atera 
die Txinari eta Ameriketako 
Estatu Batuei; beste guztiek 
baino berotegi-efektuko gas 
gehiago isuri ditu.
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Iturria: Alferrik botatzen den janariaren aztarna. FAO, 2013ko iraila.

2 3
1

JANARIA

INDIA
CHINA

UR-AZTARNA

2 3
1

RUSIA

JANARIA
CANADA

LURZORUA

2 3
1

CHINA

EE.UU.
JANARIA

KARBONO-AZTARNA

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
GOSEAREN AURKAKO KANPAINA


