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Innowacyjna Edukacja dla 
Zrównoważonego Systemu 
Żywnościowego



Projekt wspiera współpracę między ośmioma europejskimi 
uczelniami w celu:

opracowania, wdrożenia i szerokiego rozpowszechnienia innowacyjnych
materiałów i metod edukacyjnych w zakresie zrównoważonych systemów
żywności, zapewniając studentom niezbędną wiedzę, kompetencje i
umiejętności do wspierania tego ważnego sektora.



Informacje na temat realizacji projektu oraz materiały edukacyjne można 
znaleźć na stronie:

http://susplus.eu/

Fazy projektu:

• Moduły e-learnigowe

• Dwutygodniowy Intensywny Program Studiów SUSPLUS "Zrównoważone 
Systemy Żywnościowe i Diety"

• Małe projekty badawcze 

• Lekcje w szkołach

http://susplus.eu/


Zrównoważone 
systemy żywności



Zrównoważony rozwój

• To rozwój, który spełnia potrzeby obecnego pokolenia bez narażania przyszłych 
pokoleń w zakresie spełniania ich potrzeb.

(definicja Brundtland)

• „Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu 
równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, 
aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na 
Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie 
zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy 
jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych” 

(Gerwin M., Lokalne inicjatywy rozwojowe)



Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

• W 2015r powstała filia ONZ zajmująca się sprawami zrównoważonego rozwoju. 
Cele rozwoju obejmują szeroki zakres zagadnień takich jak ubóstwo, głód, 
zmiany klimatu, środowisko wodne i lądowe, równość płci, zdrowie i edukacja. 

Źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/



Zrównoważona dieta

• Definicja FAO, 2012r

„Zrównoważone diety to diety o niewielkim wpływie na środowisko, 
przyczyniające się do bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz do 
zdrowego życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Zrównoważone diety chronią i szanują  bioróżnorodność i ekosystemy.
Są akceptowalne kulturowo, dostępne, ekonomicznie uczciwe i osiągalne; są 
prawidłowe żywieniowo, bezpieczne i zdrowe, a jednocześnie są optymalne  z 
punktu widzenia  naturalnych i ludzkich zasobów.”

https://www.pexels.com/photo/food-water-wet-bell-pepper-132432/



Komponenty zrównoważonych systemów żywności
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Slow food



Czym jest slow food?

• Styl życia

• Przeciwieństwo „fast food”

• Kultura jedzenia

• Dobór odpowiednich produktów

• Zwolnienie tempa życia
https://pixabay.com/pl/jagodami-truskawki-owoc%C3%B3w-jagody-1603130/



Ruch slow food

• Powstał z inicjatywy Carlo Petriniego we Włoszech 
w roku 1986

• Organizacja non-profit

• Symbolem organizacji jest ślimak

• Siedziba mieści się we Włoszech w Bra

• Obecnie międzynarodowy ruch działający w 160 
krajach



Cele ruchu slow food

Dobre Uczciwe

Czyste

Lokalne Sezonowe



Żywność 
przetworzona/ 
Szybkie tempo 

życia

Zwiększony 
poziom 

cholesterolu

Otyłość

NadciśnienieNowotwory

Choroby 
serca



Spacer po Warszawie 
w rytmie Slow food



• Fort Sokolnickiego/ aleja Wojska 
Polskiego 4

• Miejsce, w którym wraz z rodziną, bądź 
przyjaciółmi zjesz pyszne śniadanie, a 
także kupisz produkty od lokalnych 
dostawców 

• Tu znajdziesz: 
• Świeże pieczywo
• Miód
• Sery
• Pierogi

https://www.flaticon.com/free-icon/maps-and-flags_252025#term=pin&page=1&position=19



• Plac Żelaznej Bramy 1
• Otwarte od piątku do niedzieli
• Targ w centrum warszawy, w którym 

możesz zjeść śniadanie, lunch lub 
kolacje z przyjaciółmi i rodziną oraz 
zrobić zakupy



• Plac Mirowski 1
• Rekomendacja Slow Food Polska
• Miejsce to charakteryzuje się 

sezonowaniem mięsa, które nabywane 
jest wyłącznie od lokalnych 
producentów.



• Klubokawiarnia Medyka (Oczki 1A)
• Tu znajdziesz:

• Ekologiczne warzywa od 
Ekozieleniak

• Domowe pierogi od Michała
• Naturalne pieczywo według 

staropolskich tradycji - na 
zakwasie gdzie w składzie jest 
tylko mąka, woda i sól

• Wegańskie ciasta od Dolce & 
Vegan



• Smolna 4
• Rekomendacja Slow Food Polska
• “Zielony Niedźwiedź to najprostsza a 

zarazem najbogatsza forma 
współczesnej kuchni.”

• Restauracja ta oparta jest na 
sezonowych smakach i wysokiej jakości 
produktach pozyskiwanych od 
zaprzyjaźnionych dostawców. Unikają 
produktów anonimowych i 
przemysłowych.



• Puławska 104/106
• Rekomendacja Slow Food Polska
• „ Stary Dom powraca do najlepszych 

tradycji polskiej kuchni i domowej 
atmosfery. Docenia staranność w 
doborze regionalnych produktów i 
troskę o lokalnych dostawców.”



• Wołoska 3
• Otwarte w środy, piątki i soboty
• Miejsce, w którym oferowane są 

produkty ekologiczne od lokalnych 
dostawców. Istnieje możliwość 
rozmowy z producentami, poznanie ich 
codziennej pracy oraz tworzonych z 
pasją produktów



Warsztaty
Debata oksfordzka



“PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE LOKALNE I
EKOLOGICZNE SĄ LEPSZYM WYBOREM NIŻ 

PRODUKTY KONWENCJONALNE” 

Teza


