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Gıda atıklarından biogaz da elde edilebilir.

BİO GAZ

postharvestproject postharvestp postharvestproject

www.postharvestproject.com

Tekstil:
ORANGEFIBER,
İtalya
(www.orangefiber.it)

DİĞER UYGULAMALAR

Sürdürülebilir retaurantlar:
FOODTOPIA,
İspanya,
www. foodtopia.eu

Sürdürülebilir işlenmiş
sebze ürünleri:
KROMKOMMER,
Hollanda,
www.kromkommer.com



Hasat Sonrası Projesi Avrupa Birliği’nin Erasmus+ 
Programı tarafından fonlanmakta, Gıda ve Yem 
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 
koordine edilmekte ve 4 ülkeden 7 paydaşın 
ortaklığıyla yürütülmektedir.

GIDA KAYIPLARI

Zirai ve Endüstriyel gıda kayıpları tüm dünya 
çapında tonlarca israf anlamına gelmektedir.

Tüm dünyada üretilen bütün gıdaların yarısı ile 
üçte biri arasındaki miktarın kaybedildiği ya da 
israf edildiği tahmin edilmektedir.

Eğer bu eğilimi sonlandırmak için harekete 
geçilmezse, 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği 
içinde bu gıda israflarının yıllık 126 milyon tona 
yükselmesi beklenmektedir.

Geleneksel olarak, gıda atıkları hayvanları 
beslemek için kullanılmaktadır.

Döngüsel ekonomi, kaynakları mümkün olduğu 
s ü r e c e  k u l l a n ı m d a  t u t t u ğ u m u z ,  b u n l a r 
kullanımdayken kaynaklardan maksimum değeri 
çıkarttığımız, ardından her hizmet ömrünün 
sonunda ürünleri ve materyalleri iyileştirdiğimiz ve 
yeniden oluşturduğumuz bir sistem olup, 
geleneksel doğrusal ekonomiye (yap, kullan, at) 
alternatiftir.

Değerlendirme, çevresel problemlerden kaçınmak 
için döngüsel ekonomi temelli bir çözümdür.

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE
DEĞERLENDİRME

Gıda atıkları içerisinde değerli bileşikler 
bulunabilir ve bunlar gıda, eczacılık, kozmetik, 
tekstil … vb.  ekstrakte edilebilir.

Matarromera Grup (İspanya)’ya ait  olan 
Agrobiotec firması üzüm ekstraktlarından fenolik 
bileşiklerin bioyararlanımını ekmek gibi çeşitli 
gıdalarla birleştirmek için çalışmaktadır.

Gıda atıklarından elde edilen bileşikler domates 
sosu ve farklı gıda ürünlerinde doğal bileşikler 
olarak kullanılmaktadır.

Duyusal analiz ve müşteri tercih testi bu yeni 
ürünlere uygulanmalıdır.

Gıda endüstrisinde binlerce metre küp işleme suyu 
her gün kullanılmaktadır. Atık suların iyileştirmesi 
temiz su ve birçok bileşikçe zengin tortu 
üretmektedir.

KOMPOSTLAMA

Ekstraksiyonun ardından gıda atıkları ve tortular 
kompost edilebilir ve gübre olarak olarak 
kullanılabilir.
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