
Det vi äter påverkar miljön. 
Livsmedelsproduktionen 
kräver oerhört mycket åk-
rar, vatten, näringsämnen 
och energi. Det finns redan 
så mycket åkrar att det är 
svårt att öka antalet även 
om antalet människor ökar. 
Det vi äter påverkar också 
klimatförändringen. Cirka 
20 % av de växthusgaser 
som människan släpper ut 
kommer från livsmedels-
produktion.

SKYDDA 
NATUREN 
MED ATT ÄTA

Vad vi äter spelar en vik-
tig roll. Köttproduktion och 
andra animaliska livsmedel 
kräver mycket mer mark 
än växtproduktion, efter-
som kornas, grisarnas och 
hönornas foder huvudsak-
ligen växer på åkrar. På 
dessa åkrar kunde man 
odla mat till människor, i 
stället för djurfoder. Därför 
lönar det sig för en natur-
vän att äta mycket grönsa-
ker och endast lite kött.
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JAG BEHÖVER 
OCKSÅ UTRYMME
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Snöleoparden lever i Central-
asiens bergsområden. Den har 
anpassat sig till ett liv under 
kalla och stränga förhållanden. 
Snöleoparden är en hotad art, 
det vill säga den riskerar att dö 
ut. Det finns endast 4 000 –  
6 500 individer kvar.

Snöleopardens lämpliga livs-
miljöer har minskat på grund 
av klimatförändringen. Dess-
utom har snöleoparden svårt 
att hitta föda, eftersom antalet 
bytesdjur har minskat till följd 
av jakt och att de har fått ge 

plats åt tam boskap. Därför kan 
snöleoparderna ibland jaga 
husdjur för att få mat. Det gillar 
inte herdarna, som därför tjuv-
jagar snöleoparder.

Det är inte alltid lätt för män-
niskor och rovdjur att leva sida 
vid sida. Det skulle kännas 
rättvist att även erbjuda snöle-
oparderna områden där de kan 
få leva i fred. Genom att göra 
ansvarsfulla val kan vi påverka 
så att det finns utrymme även 
för andra arter än människan 
på jordklotet.
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MATEN SKULLE 
KUNNA RÄCKA 
ÅT ALLA

Tillräckligt med mat och dryck 
är varje människas rättighet. 
Så sägs det i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Idag är maten 
ojämnt fördelad i världen och 
alla får inte tillräckligt med föda. 
Mest matproduceras åt oss 
som bor i välfärdsländerna. En 
del av denna mat kommer från 
områden där invånarna själva 
lider brist på mat. Många om-
råden lider av torka. Dessutom 
ökar jordens befolkning, vilket 
betyder att det hela tiden blir 
allt fler munnar att mätta.

Men livsmedelsproduktio-
nen kan ändras så att ma-
ten räcker till alla. Genom 
att börja odla andra typer 
av växter och utveckla od-
lingsmetoderna kan vi på 
samma yta och med sam-
ma vattenmängd producera 
mer mat. Om vi äter mer 
grönsaker och mindre kött 
räcker maten bättre. På de 
nuvarande odlingsmarkerna 
skulle man kunna produce-
ra mat för upp till nio miljar-
der människor!
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SEX NÄVAR 
PER DAG

Grönsaker är god, hälso-
sam och miljövänlig mat. 
När du äter mycket grön-
saker får du samtidigt i 
dig en mängd vitaminer 
och spårämnen. Ju större 
del av maten som är ve-
getarisk, desto mer spa-
rar vi på naturresurserna 
och maten räcker till allt 
fler människor.

Det lönar sig att äta många 
olika typer av grönsaker. 
Förutom rotfrukter, grönsaker 
och frukt är det värdefullt 
att bekanta sig med de pro-
dukter från växtriket som 
innehåller det protein våra 
muskler behöver. Exempel 
på dessa är bönor, ärter, lin-
ser, nötter och soja. Ha som 
mål att äta minst sex nävar 
grönsaker per dag!
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MAT 
ÄR INTE 

SKRÄP

Visste du att man i Finland 
kastar över en miljon kilo mat 
i soporna, varje dag? Detta är 
verkligen slöseri. Bortkastad 
mat, det vill säga matsvinnet, 
är ett stort problem på global 
nivå. I industriländerna kastar 
man varje år bort lika mycket 
mat som man under samma 
tidsperiod producerar i södra 
Afrika. Matspillet förekommer 
i alla skeden av produktion 

och konsumtion: på åkern, 
vid behandling av livsmedel, 
i butiken och hemma. 

Mat är alltför värdefullt för 
att kastas bort. Själv kan du 
undvika matspill genom att 
bara ta för dig en lämplig 
mängd mat, äta upp allt och 
även se till att produkter med 
begränsad hållbarhet alltid 
används i tid.
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