
Чисто 

За Slow Food качествената храна е онази, която е едновременно вкусна, чиста и честна. 

Една храна е чиста тогава, когато е произведена с уважение към Земята, когато не я замърсява, 
когато не пропилява или експлоатира прекалено природните ресурси по пътя си от полето до 
потребителя. Храната е чиста, когато е произведена по устойчив начин. Храната е чиста, ако 
производството й не замърсява въздуха, водата и почвата.

Чистата храна не оставя следи от замърсяване след себе си – произведена е без прекомерна 
употреба на изкопаеми горива, не е довела до обезлесяване, не идва от другия край на света, 
сезонна е и не е прекалено пакетирана. Нека не забравяме, че всички ние помагаме да съхраним 
планетата, на която живеем, чрез изборите на храна, които правим всеки ден.

Потребителите трябва да осъзнаят, че макар и по-скъпа, чистата храна е от съществено значение 
за собственото им здраве, както и за това на бъдещите поколения. 

Подготовка и помагала
•Прочетете втората глава от историята „Дните на Голямата сивота” заедно с класа
•Набавете продукти, по един пакет опаковани плодове/зеленчуци за всяка група, които се внасят,
въпреи, че могат да се отглеждат в България. По възможност изберете такива, които не са в 
насипно състояние, с етикети, на които се вижда държавата, например: лук от Египет, чесън от 
Китай, домати от Йордания, картофи от Белгия и др. Това са само предложения, моля проверете 
какво е налично съобразно сезона. Ако намерите само насипни продукти, можете да ги опаковате 
с Ваши етикети.
•Разпечатайте приложената карта на света, заедно с транспортните средства (вижте
приложенията), пастели, моливи, тебешири, лепило, ножици. 

ДОКЪДЕ СТИГНА?
ОКОЛНАТА СРЕДА
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Описание на дейността 
Разделете класа на групи с равен брой членове и раздайте на всяка пакетиран плод или зеленчук, 
разпечатаната карта и стикерите с транспортните средства, както и канцеларски материали. Всяка 
група изследва дадения й продукт, за да успее да разбере какъв е, а след това прочита информацията 
на етикета, за да разбере произхода му. 
След това учениците посочват държавата, в която живеят на картата на света, като оцветят 
географския регион, който тя заема, и написват „Ние сме тук” върху него. След като оцветяват 
страната, производител на дадения им продукт, и напишат името му до нея, те свързват двете държави 
със стрелка. Ако децата са твърде малки може да им дадете картата с вече нанесени имена. Сега 
децата трябва да опитат да си представят пътя, който е изминала храната, за да достигне до магазина, 
а в последствие и до класната стая: какви транспортни средства са използвани? Децата проследяват 
цялото пътуване и залепят или рисуват върху картата изображения на транспортните средства, които 
според тях са участвали във всяка една фаза (например камиони, които да стигнат от полето до 
пристанище или летище, кораб или самолет, който е прекосил океана, камион или влак, който да 
стигне от летището до магазина, кола, която да закара продукта от магазина до училището). Целта на 
задачата не е толкова да се открие правилният отговор, колкото да се обърне внимание на влиянието, 
което такива дълги пътувания оказват на околната среда. 
Учителят отбелязва, че продуктът може да е бил пакетиран на място, различно от това, от което 
произхожда. Ако е така, това в същата държава ли е? Колко екологични „крачки“ е направил продуктът 
по време на своето пътешествие?
За да бъде една храна чиста, трябва да бъдат устойчиви не само отглеждането и преработката й, но и 
опаковката и транспортирането ѝ. 
Накрая учителят обяснява концепциите за местната храна и "пробега" на храната (вредите за околната 
среда, породени от транспортирането на хранителни стоки): а именно, когато имате възможност, 
купувайте храната си от малки местни производители, които уважават околната среда и предлагат 
местни плодове, зеленчуци и животински породи, хляб без вносни добавки, сирена и кашкавал, 
колбаси и сладкарски изделия. Това е още един начин за опазване на биоразнообразието.

Допълнителни материали
• Питър Нютън, Failing to go the distance: what’s the beef with food miles? (на английски)

www.youtube.com/watch?v=sfBzwBxl-zQ

• Бирк Беар, What’s wrong with our food system. (на английски)
www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system#t-294970
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Преводът и българската адаптация на публикацията е финансирана по проект 
„ЕКО-ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ХРАНА: ЛИЧНИ ИЗБОРИ СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“ с финансовата 

подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
Основната цел изграждане на широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни решения за 

климатичните промени.
http://www.slowfood-bg.com/    https://activecitizensfund.bg/ 




