
Kaiken maailman eväät
Miten syömällä voi suojella luontoa?
WWF:n opetusmateriaali alakouluille
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Tarinoita ruuasta
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Lumileopardi elää Himalajan vuoristossa
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Lumileopardin elinalueet hupenevat, 
koska ilmasto muuttuu
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Ihmiset eivät halua lumileopardeja 
kylien läheisyyteen
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Ruoka on tärkeä juttu
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Toisilla ruokaa on liian vähän ja toisilla yllin kyllin
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Ainekset ovat 
matkustaneet 
lautasellesi eri puolilta 
maailmaa
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Ruuan tuottamiseen tarvitaan peltoja ja laitumia…
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… ja energiaa …
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… ja vettä
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Peltoa ei voi raivata enempää
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Myös muut lajit tarvitsevat tilaa
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• Kasvispastan voi tuottaa 
kahdeksasosalla maata 
hampurilaiseen verrattuna!

• Ero johtuu pääasiassa 
hampurilaisen pihvistä

• Lihan tuottaminen vaatii paljon 
enemmän maa-alaa kuin 
kasvisten tuottaminen – miksi?

Hampurilaisen ja spagetin maaottelu



Kasvihuonekaasu-
päästöt muuttavat
ilmastoa
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Ruokaa heitetään 
paljon pois
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Onneksi on sankareita!
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Juuson arkea
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Juuson vinkki: Syö paljon 
kasviksia!
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Sumanan arkea
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Myös Sumanan
vanhemmat 
kantavat huolta 
ympäristöstä
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Sumanan vinkki: Älä 
heitä ruokaa pois!
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Mitä muuta minä voin tehdä?
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Maista uutta rohkeasti
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Kasvata itse ruokaa
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Ryhdy
jääkaappietsiväksi
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Luontoa voi suojella 
syömällä!
Syö paljon kasviksia
Älä heitä ruokaa pois

© David Lawson / WWF-UK 



Suojelemme luontoa ja
ratkaisemme ympäristöongelmia

– luonnon ja ihmisten hyväksi

WWF ja kaverit 
kiittävät!
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