
“تذوق الطعام المصنوع من بقايا الغذاء” 

و 
وزارة الدولة لشؤون البيئة 

المصرية 
سفارة جمهورية ألمانيا 

اإلتحادية بالقاهرة

يتشرفان بدعوة حضراتكم لحضور فعاليات الحلقة النقاشية السابعة والعشرين لمنتدى القاهرة للتغّير المناخي 

وتعقد هذه الحلقة النقاشية في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء الموافق 9 ديسمبر ٢٠١٤، 
وذلك بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه: 11 ش الصالح أيوب، الزمالك، القاهرة.

الحصول على تصور أوضح لما عليه بقايا الطعام الصالحة لالستهالك في 
الغرب األوروبي وفي مصر. ويتناول الفيلم األلماني كذلك العالقة بين اإلنتاج 
الزراعي والغذائي وبين اإلنباعثات الغازية الضارة الناتجة عن اإلحتباس الحراري. 
وتتبع مشاهدة الفيلم مناقشة تدور حول مقارنة بين ديناميكية إهدار للغذاء 
في مصر وبعض األقطار األخرى. وسوف تختتم الحلقة النقاشية فعالياتها 
ببوفيه مفتوح غالبية طعامه مصنوع من مواد غذائية تخلص تجارها منها 
قبل رغم صالحيتها لإلستهالك. والهدف من تلك الفعالية والتجربة هنا هو 
تحدي ما تم تصنيفه على أنه بقايا ولندع تلك الوجبة المصنعة من هذه 
المواد الغذائية طرح السؤال : كيف يمكن لنا إعادة التفكير في صياغة أنماط 

إستهالكنا بطرق تمكننا من تقليص بصمتنا الكربونية؟

خالل  العالم  أنحاء  كل  في  المنتج  الغذاء  نصف  من  يقرب  ما  إهدار  يتم 
ألمانيا  وفي  الطعام،  موائد  إلى  وصوله  وحتى  المنتجة  المزارع  من  نقله 
على سبيل المثال نجد أن هناك من القوانين الصارمة المنظمة لسالمة 
على  والمخابز  البقالة  ومحالت  ماركت  السوبر  محالت  تجبر  والتي  الغذاء 
وذلك  بعد؛  صالحيتها  تنتهي  لم  التي  الغذائية  المنتجات  من  التخلص 
رغم إمكانية استهالكها بشكل أمن. وفي مصر نجد النقيض من ذلك، 
اإلنتاج كنتيجة  عملية  أثناء  الغذائية  المنتجات  فقدان معظم  يتم  حيث 

طبيعية لعدم كفاءة النقل والتبريد.  
ويسر منتدى القاهرة للتغير المناخي لدعوة حضراتكم لمشاهدة الفيلم 
الوثائقي األلماني » تذوق الطعام المصنوع من بقايا الغذاء »؛ وذلك من  أجل 

والسادة المتحدثون عقب مشاهدة الفيلم هم:

تجدر اإلشارة إلى أن الفيلم سيقدم باللغة اإلنجليزية 

السيد/ ماكس ويكفيلد
أحد مؤسسي جمعية  »فود سيكل 

برسيتل« بجامعة برسيتل

السيد/ عزت نعيم
المدير التنفيذي لجمعية روح الشباب، 

منشأة ناصر القاهرة.

السيدة/ أوريليا فينتس
مصممة مشروع الزراعة المعمرة لجمعية »ناوايا« 

مصر، أو »البذور« في مصر، الكائنة في سقارة وعضو 
مبادرة » سلو فود« مصر. 


