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Експерти прогнозують, що в наступні 10 років харчову промисловість нашої планети очікує 
найбільш драматична за останні три десятиліття трансформація. Як вироблятиметься далі наша їжа? 
Що робити, щоб її вистачило всім, а проблема подолання голоду зникла з порядку денного 
людства? Як досягти не тільки потрібної кількості продуктів, а й якості та безпечності? 

Про все це читайте у свіжому Віснику. І, як завжди, – добрий приклад від фермерів майбутнього.

Шведська мережа ресторанів «Макс Бургерс» у червні 2018 
року започаткувала перше у світі «кліматично позитивне» 
меню. Що це означає? Кожен пункт меню містить спеціальне 
маркування,  яке показує  об’єм всіх викидів парникових газів 
у перерахунку на еквівалентну кількість CO2 (CO2e), які 
спричинила ця страва на своєму життєвому шляху, починаючи 
від вирощування на фермерській землі, і аж до виделки та 
тарілки гостей на столі. У підрахунки включена навіть подорож 
клієнта до ресторану. 

«Макс Бургерс» гарантує, що кожен пункт меню є «кліматично 
позитивним». Тобто, всі страви, що пропонуються в ресторані, 
вирощені й приготовані таким чином, що їхній вуглецевий слід 
має від’ємне значення. 

Звісно, що компанія доклала значних зусиль, щоб виміряти 
весь вуглецевий слід своїх страв. Але ж клієнти мають усвідом-
лювати, як їжа, яку вони обирають, впливає на клімат, та які в 
них є варіанти з меншим вуглецевим відбитком.

Кліматична ініціатива «Макс Бургерс» почалася в 2016 році, 
коли вирішили запропонувати відвідувачам «зелені» гамбур-
гери – рослинного походження, які мають значно менший 
вплив на клімат. Ідея сподобалась клієнтам настільки, що 
продажі «зелених» гамбургерів зросли на 1000% до 2018 
року. Компанія планує й далі продовжувати «зелені» новації в 
харчуванні. Тут сподіваються, що до 2022 року кожен другий 
проданий набір їжі буде без яловичини.

Фермери майбутнього

Кліматично позитивний ресторан 

Компанія «Макс Бургерс» вживає й інші заходи для підвищен-
ня екологічної свідомості своїх відвідувачів. Крім того, що вони 
перші в світі почали маркувати страви в меню позначкою 
«CO2e», вони перейшли на 100% використання енергії вітру у 
всіх своїх шведських ресторанах, 92% упаковки – відновлю-
вані, втрати їжі на кухнях – менше 1%, в європейських закла-
дах немає пальмової олії.

«Макс Бургерс» був визнаний однією з найбільш інноваційних 
компаній світу в 2019 році у серії «Ідеї, що змінюють світ».

Кліматична або вуглецева нейтральність, або «кінцевий нуль» означає, що будь-які 
викиди CO2 в атмосферу в результаті людської діяльності врівноважуються еквівалентною 
кількістю, яку забирають. Щоб стати кліматично позитивним або вуглецево негативним, 
необхідно вилучати з атмосфери більше CO2e, ніж викинули.

Джерело: www.max.se
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ЧОМУ МИ ПОВИННІ ЗМІНИТИ ГАЛУЗЬ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧУВАННЯ

ЯК МИ БУДЕМО ВИРОБЛЯТИ ЇЖУ В МАЙБУТНЬОМУ

Необхідність зміни системи виробництва їжі постала на фоні глобальної кліматичної кризи, значного поширення забруднення 
та постійного скорочення біорізноманіття. Нинішня система виробництва продуктів харчування та дієта споживачів були сфор-
мовані в середині минулого століття на основі стабільних факторів: дешевого та доступного викопного палива, стабільного 
клімату та здорового біорізноманіття. Все, що зараз підтримує інтенсивне сільське господарство у світі, базується на викопно-
му паливі: багаторазова глибока механічна обробка ґрунту, виробництво та транспортування кормів для тварин, зрошення, 
виробництво мінеральних добрив та пестицидів, - все це частини великої системи, яка побудована на інфраструктурі постачан-
ня нафти й газу. Немає дешевого природного газу – не буде дешевих азотних добрив. Немає дешевої нафти – не буде дешево-
го палива, глибокої та частої оранки, не буде легкого та дешевого транспортування кормів для тварин. 

Через інтенсивне використання викопного палива протягом десятирічь клімат почав змінюватися, глобальна температура – 
зростати, а непередбачувані посухи, буревії та повені у непередбачуваних кліматичних умовах – дедалі поширюватися. 
У непередбачуваних кліматичних оранка зменшує стійкість посівів до посухи, оскільки сприяє пересушенню ґрунту та втраті 
вуглецю і таким чином збільшує збитки від посухи! 

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), приблизно п’ята частина світових викидів парнико-
вих газів спричинена сільським господарством та землекористуванням (включаючи лісове господарство, рибальство та тварин-
ництво). Саме сільськогосподарське землекористування, займаючи близько 40% земель планети, стало основним фактором 
руйнування тропічних лісів, забруднення водних ресурсів та деградації середовищ існування, втрати біорізноманіття.

Отже, в нових умовах звичайні інтенсивні сільськогосподарські практики вже є економічно неможливі, оскільки вони стають все 
більш дорогими та логістично складними, а за нестабільних кліматичних умов це вже не може принести передбачуваний 
результат. 

Щоб змінити звичні практики навіть немає потреби у 
високотехнологічних інноваційних змінах або довго-
тривалих наукових дослідженнях (хоча дослідження 
завжди потрібні для покращення нашого розуміння 
природних процесів). Ми вже маємо купу інструментів, 
щоб зробити харчову промисловість економічно та 
екологічно стійкою.

Очевидно, ми будемо також використовувати новітні 
технології для пошуку здорових продуктів, для з’ясу-
вання їх безпечності. Ми зможемо нарешті вирішити 
проблему простежуваності завдяки застосуванню 
блокчейну – за лічені секунди визначити походження 
продуктів, запобігаючи спалахам хвороб, захищаючи 
споживачів та заощаджуючи мільярди доларів.

Автоматизовані системи контролюватимуть стан 
врожаю, допомагатимуть виявляти шкідників та збуд-
ників хвороб у харчових продуктах на ранніх стадіях. 
Відстежування в реальному часі стану та руху продук-
тів від виробництва до споживання забезпечить прозо-
рість усього шляху від ферми до виделки. 

Можна використовувати прості загально відомі методи, 
що практикуються роками екологічно свідомими 
фермерами:

покривні культури;
безорні технології або технології мінімальної обробки 
грунту;
збільшення різноманітності вирощуваних культур та рослин 
в агроекосистемах – вирощування смуг польових квітів на 
сільськогосподарських полях, насадження та утримання 
лісосмуг між полями, насадження кущів замість парканів та 
багаторічних трав на водозахисних смугах;
більше місця для дикої природи – більше землі під 
багаторічними культурами та постійними пасовищами;
використання гною та біомаси для підживлення;
випас худоби для покращення якості грунтів, накопичення 
ними вуглецю та відновлення родючості й біорізноманіття 
грунту.

Прогнозне моделювання та аналітика дозволять проактивно визначати виробничі середовища з високим ризиком, швидко 
втручатися та коригувати. 

Часто виробники побоюються, що використання таких методів призведе до зменшення  врожайності, що це може стати загро-
зою для продовольчої безпеки. Проте, наразі ми викидаємо величезну кількість їжі, яка потрапляє на звалища та забруднює 
нашу планету. За оцінками ФАО, щорічно витрачається майже третина усіх продуктів харчування, вироблених для споживан-
ня людиною. Скорочення лише харчових відходів завдяки покращенню зберігання та логістики може легко компенсувати 
зниження врожаю.
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Комісія EAT-Lancet з питань продовольства, планети та охорони здоров'я запропонувала варіанти науково обгрунтованих 
здорових дієт та стійких харчових систем. Автори розглядають так звану «планетарну», тобто спільну для всіх, дієту та тери-
торіальні дієти. 

ЯК ВИГЛЯДАТИМЕ ЇЖА МАЙБУТНЬОГО

Із стійких територіальних дієт виділяють японську, середземномор-
ську, традиційні нордичні дієти та нову нордичну дієту (NND). 
Середземноморську дієту включно з сільськогосподарськими куль-
турами, заготівлею, риболовлею, консервацією, переробкою, 
приготуванням і споживанням ЮНЕСКО додала до свого списку 
нематеріальної культурної спадщини людства у 2010 році як «сукуп-
ність навичок, знань, практик і традицій від пейзажу до столу».

«Планетарна» здорова дієта, яку 
також називають гнучкою, включає 
наступні інгредієнти:

Овочі всіх видів та фруктів, особливо 
із шкуркою

Зернові, принаймні половина з яких – 
неочищені

Молочні продукти – нежирні або нежирні 
продукти плюс соєві

Жири – рослинні та жировмісні продукти, 
такі як морепродукти та горіхи

Білкові – нежирне м’ясо, птиця та яйця, 
морепродукти, квасоля, горох, сочевиця 
та горіхи

Вже набувають популярності альтернативні методи виробництва продуктів харчування: вирощування їжі у контрольованому 
кліматі без використання ґрунту (гідропоніка, аквапоніка), вирощування клітинних культур, високотехнологічні біотехнологічні 
ферми. Етичною та екологічною альтернативою сучасному тваринництву може стати виробництво квіткових культур для виро-
щування синтетичного м'яса або молока, виробництва рослинного м'яса, або інгредієнтів для подальшого виробництва продук-
тів харчування. Таких прикладів поки що небагато, але вони вже існують та активно розвиваються. Скажімо, у Сінгапурі для 
продажу наприкінці 2020 року було сертифіковане виробництво синтетичного курячого м'яса компанії «Eat Just». Або - 
тайсько-німецький стартап «Whapow», який виготовляє шейки з мікроводоростей спіруліни та вівсяного молока. Мікроводо-
рості є кліматично позитивною їжею: вони поглинають вуглець, не потребують сільськогосподарських угідь та добрив, які 
забруднюють воду й ґрунт. Мікроводорості також придатні для споживання тваринами, що може суттєво зменшити екологічний 
слід тваринництва. До того ж, вони багаті поживними речовинами та білками й дуже швидко ростуть, подвоюючи свою біомасу 
кожні 3 дні. (Порівняйте: на 1 кг спіруліни потрібно 15 л води, яку можна використовувати повторно; на 1 кг кукурудзи потрібно 
близько 1000 літрів води, на 1 кг м’яса -  кілька тисяч літрів).

У світі існують і такі альтернативи сучасному виробництву продуктів, які українцям наразі навряд чи сподобаються. Але, тим не 
менш, росте кількість стартапів з вирощування комах та  виробництва їжі з комашиного протеїну. Щоправда, поза азійським 
регіоном більшість з них спеціалізується на виробництві кормового протеїну для тваринництва, що також зменшує вуглецевий 
слід цього сектору, але є і сміливі піонери. 

В Україні тренд на перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі виробники: вже дві компанії оголосили про початок вироб-
ництва рослинної альтернативи традиційному м’ясу. Стартап «Eat Me At» пропонує споживачам рослинний фарш з осені мину-
лого року. А в січні цього року компанія «АВК», колись лідер кондитерської галузі, повідомила про початок виробництва котлет 
для бургерів на рослинній основі «Dreameat» - розробляти цей продукт компанія почала ще з 2013 року. Наразі маємо й вітчиз-
няне «Ідеаль Немолоко», вироблене як зі звичайних для України рослин (гречка, фундук, овес, тощо), так і з більш екзотичних 
(кокос, мигдаль) та доступне за ціною. Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку рослинних еквівалентів тваринниць-
ких продуктів до 2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

Джерело: EAT-Lancet Commission Summary Report



За даними ФАО приблизно 1/3 світової їжі щороку 
втрачається або марнується у процесі переробки, тран-
спортування, роздрібного продажу та споживання. 
Проблема харчових відходів викликає велике занепоко-
єння в суспільстві. Цілі сталого розвитку ООН передба-
чають зменшення наполовину глобальних харчових 
відходів на душу населення на рівні роздрібної торгівлі та 
споживання до 2030 року, а також зменшення втрат 
продовольства в ланцюгах виробництва та постачання. 
Але ж як цього досягти? Пропонуємо кілька інновацій, 
які вже використовуються у бізнесі та мають значний 
потенціал для перетворення харчових відходів у харчові 
продукти. 

ЯК ЗМЕНШИТИ ОБСЯГИ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ 

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
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95% рослинної клітковини залишається в м’якоті при 
приготуванні соку холодного віджиму. Компанія «Pulp 
Pantry» (США) використовує цю м’якоть для виготовлен-
ня поживних та корисних снеків. Також вони переробля-
ють овочеву м'якоть на чіпси – це не тільки скорочення 
харчових відходів, але й здорова альтернатива карто-
пляним чіпсам, де багато клітковини й мало вуглеводів



Компанія «ReGrained» (США) «рятує» поживне зерно, 
створене в процесі варіння пива, і переробляє його в 
борошно SuperGrain+ за своєю запатентованою 
технологією. З борошна виготовляють поживні батон-
чики (Honey Cinnamon IPA Immunity Bar, Chocolate 
Coffee Stout Energy Bar і Blueberry Sunflower Saison 
Antioxidant Bar), від пікантного до солодкого смаків, та 
планують розширення асортименту



Компанія «Lumitics» (Сінгапур) допомагає харчовій 
галузі скоротити відходи за допомогою пристрою, що 
фотографує, зважує та аналізує всю їжу, яку кидають у 
смітник. За отриманими зображеннями визначають, 
наприклад, скільки бутербродів викидають, як часто і 
скільки вони коштують



Компанія «FoodMaven» (США) «рятує» криві огірки. 
Вони продають надлишкові або «несправні» високоя-
кісні місцеві продукти у ресторани та їдальні – криві 
огірки, дрібну (але смачну) полуницю, подряпані помі-
дори тощо



Компанія «Imperfect Produce» (США) поставляє 
«потворні» продукти споживачам. Понад 20% фруктів 
та овочів, вирощених в Америці, ніколи не виходять з 
ферми, оскільки вони зовнішньо недостатньо доскона-
лі для стандартів продуктових магазинів. Мільярди 
фунтів змарнованих  продуктів щороку – продуктів, так 
само поживних і смачних, але трохи інакших на вигляд



Компанія «Real Ale» (Великобританія) збирає непрода-
ний хліб у роздрібних торговців та з дрібних пекарень 
та виготовляє ель преміум-класу

Компанія «Barnana» (США) «рятує» банани: вико-
ристовуючи сімейний рецепт фірмових бананових 
закусок, перетворює банани на снекі, печиво та чіпси. 
Наразі вони вже врятували 100 мільйонів бананів



Фінська компанія «Too Good To Go» розробила спеці-
альний додаток, що поєднує підприємства та спожива-
чів, які хочуть боротися з харчовими відходами. Ресто-
рани, готелі, супермаркети та інші заклади харчування 
можуть запропонувати в ньому залишки продуктів, а 
споживачі можуть їх придбати. У додатку різноманітні 
пропозиції, починаючи від залишків «шведського 
столу» і свіжих товарів, у яких закінчується термін 
продажу, до повного харчування



Джерело: www.tastetomorrow.com

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/en/
https://www.tastetomorrow.com/inspiration/10-concepts-that-reduce-food-waste/439/?gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786RyLU4dPZ31thNRon8Y0FC03Nrw67Ydt9xIbyzNFgp3zu79OznM0SRoCB80QAvD_BwE
https://www.dossier.org.ua/
https://organicinfo.ua/

