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Czym jest
M A R N O T R AW S T W O

żywności?
Ariel Modrzyk

Polityka smaku

Wydaje się,
że dobrze wiemy,
ile potraﬁmy zjeść.
Niestety tak nie jest.

Zjawisko marnotrawstwa żywności jest kompleksowe i obejmuje wiele aspektów. W artykule
koncentruję się na wybranych i zarazem rzadziej dostrzeganych kulturowych uwarunkowaniach marnotrawstwa żywności z perspektywy
indywidualnego konsumenta1. Przykładów,
które opisuję, zazwyczaj nie określa się jako
marnotrawstwa. Trudność z określeniem, co
rzeczywiście jest marnotrawstwem, wynika między innymi z kulturowo ukształtowanych kompetencji żywnościowych. Dotyczą one zdolności do
rozpoznawania żywności jako tej, która nadaje
się do spożycia, oraz od preferencji smakowych,
które powodują, że pewne możliwe do skonsumowania produkty nie są konsumowane2.
1

2

Część poniższego artykułu jest oparta na badaniach,
jakie przeprowadziłem wraz ze studentami IS UAM
w roku akademickim 2012/2013. Należą do niej fragmenty
o nakładaniu sobie jedzenia, zjadaniu resztek, „czystości”
żywności i dzieleniu się. Dodatkowo posiłkuję się analizą
desk research literatury dotyczącej podejmowanego
tematu oraz licznymi porównawczymi obserwacjami
praktyk żywnościowych.
W tle moich rozważań pojawią się kategorie habitusu
i smaku. Zgodnie z wykładnią Pierre’a Bourdieu habitus
obejmuje elementy poznawcze i emocjonalne, które
determinują percepcję otaczającego świata oraz
predyspozycje do zachowania się w określony sposób.
Łączy się on również z pojęciem smaku, odnoszącym się
do oceny innych ludzi oraz ich praktyk i posiadanych
przedmiotów. Pojęcia te są o tyle istotne, o ile programują
działania jednostek dotyczące zużywania żywności oraz
rozpoznawania określonych obiektów jako jadalnych.
Por. P. Bourdieu, Struktury, habitus, praktyki,
przekł. L. Kopciewicz, [w:] M. Kucia, P. Sztompka (red.),
Socjologia. Lektury, Kraków 2006, s. 546–559;
P. Bourdieu, Klasy i klasyfikacje, przekł. P. Bilas,
[w:] A. Jasińska Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki,
M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne,
t. II, Warszawa 2006, s. 634–651
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Jedzenie niewidzialne,
czyli szczaw i mirabelki
Poszczególne kultury, co oczywiste, preferują
odmienne potrawy. To, co jedzą członkowie
jednej społeczności, inni traktują z odrazą
albo w ogóle nie rozpoznają tego jako czegoś
możliwego do zjedzenia. Świnina, najpopularniejsze mięso w Polsce, jest kategorycznie negowana przez muzułmanów. Spożywane przez
większą część populacji Ziemi robaki i owady
w naszym kręgu kulturowym są uznawane za
obrzydliwe3.
Najważniejsze w kontekście wymienionych
źródeł żywności jest to, że są one zauważane, ale nieakceptowane w pewnych grupach
społecznych. Są też produkty, które są „niewidzialne”. Możemy wyróżnić ich dwie kategorie. Do pierwszej należy żywność, którą,
pomimo że nie jest dobrze przyswajana przez
nasze organizmy, spożywa się podczas okresów głodu. Trawa i kora drzewna są najbardziej
oczywistymi tego przykładami. Do drugiej należy żywność, która nie wywołuje odrazy i może
być trawiona przez nasze przewody pokarmowe. Można stwierdzić, że jest to żywność, która
dosłownie „leży na ziemi”, może dostarczać
kalorii i witamin, ale nie jest dostrzegana jako
potencjalny pokarm. W Polsce taką sytuację
można przedstawić na przykładzie drzew owocowych rosnących przy drogach. Debatę na ten
temat pobudził poseł Niesiołowski, który wspomniał:
„Jak ja chodziłem do szkoły, to wtedy rzeczywiście, jak ktoś miał bułkę albo kawałek czekolady, to było «daj gryza», «daj kęsa». Myśmy

3

W dyskusjach na temat braku uznania robaków i owadów
jako żywności podkreśla się, że są one nadzieją na
wykarmienie rosnącej liczby ludzkości. Być może
w przyszłości będzie się mówiło o tym, że społeczności
odrzucające je ze swojego menu żyły w stanie głębokiej
i marnotrawczej ignorancji.

+
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cały szczaw wyjedli z nasypu i wszystkie śliwki
ulęgałki, tak zwane mirabelki, żeśmy zjedli.
Dzisiaj te wszystkie gruszki, śliwki leżą i nikt
tego nie zbiera. Chłopaki grają w piłkę na tych
samych boiskach, szczawiu nikt nie zjada. Ja
nie mogę słuchać o przynajmniej 800 tysiącach
głodnych dzieci”4.
Wypowiedź ta wywołała różne emocje od
oburzenia do ubawienia. Nikt jednak nie zastanowił się poważnie, dlaczego te owoce nie
są zjadane. Myślę, że możemy postawić dwie
hipotezy. Według pierwszej, zgodnej z wykładnią Niesiołowskiego, nie je się ich, ponieważ
w Polsce nie ma problemu żywnościowego. Ludzi stać na zakup lepszej żywności w supermarketach i dlatego nie sięga się po owe mirabelki.
Według drugiej, niejedzenie ich niekoniecznie
musi oznaczać, że w Polsce nie ma żadnej grupy społecznej, która nie ma problemów z zaopatrzeniem się w żywność. Może być też tak,
że ludzie nie rozpatrują tych mirabelek jako
jedzenia. Są przyzwyczajeni do dwóch rzeczy
nieodłącznie związanych ze zdobyciem pokarmu: do wydatkowania pieniędzy i pozyskiwania
żywności w miejscach takich, jak supermarkety, sklepy, rynki. W tym wypadku brakuje obu
tych rzeczy. Mirabelka jest darmowa i znajduje
się w otwartej, nietowarowej przestrzeni. Dlatego też może wydawać się dziwne i nie do pomyślenia, że można po prostu najeść się czymś
zerwanym z drzewa.
Co roku na takich drzewach dojrzewają duże
ilości dobrych owoców, które następnie gniją.
Gdybyśmy posiadali odpowiednie kompetencje, to moglibyśmy dostrzec znacznie więcej
„wolnego” jedzenia w naszym otoczeniu. Go4

P. Kośmiński, Niesiołowski nie wierzy, że w Polsce
dzieci głodują... I staje się gwiazdą Internetu,
Wyborcza.pl, 6.03.2013, http://wyborcza.pl/1,75478,13514
594,Niesiolowski_nie_wierzy__ze_w_Polsce_dzieci_
gloduja___.html (18.08.2013).

spodarka towarowa jednak wykształciła w nas
nawyki zdobywania żywności w supermarkecie i dla wielu ludzi inny sposób na zrobienie
tego nie istnieje. Dlatego sądzę, że możemy
odpowiedzieć w inny sposób niż poseł Niesiołowski na pytanie: dlaczego jedzenia leżącego „na ziemi” nikt nie podnosi? Odpowiedź
jest prosta: bo pomimo że jest dostrzegalne
fizycznie, jest „niewidzialne” społecznie.
Taka hipoteza prowokuje następne pytanie.
Kiedy „niewidoczne”, „wolne” jedzenie jest
ponownie dostrzegane? Współcześnie taka
sytuacja może wynikać z czyichś indywidualnych kompetencji i zainteresowań. Są to
jednak przypadki sporadyczne. Na masową
skalę jest to powodowane sytuacjami niedoboru żywności, a w skrajnych przypadkach
głodu, kiedy wszystko, włącznie z ciałem
innego człowieka, staje się potencjalnym
pokarmem. Dlatego też społeczności Azji
Południowo-Wschodniej są określane jako
jedzące niemalże wszystko. Duże zaludnienie
i wielokrotne okresy głodu wytworzyły tam
warunki do kreatywnego łączenia i poszukiwania pożywienia.

Umiejętne wymierzanie sobie
odpowiedniej porcji i łączenie
składników
Po każdym gotowaniu następują dwa ważne
momenty, które później programują nasze
praktyki marnotrawcze: nakładanie sobie odpowiedniej porcji na talerz i wykorzystanie
tego, co nie zostało zjedzone. Pierwsza czynność zależy od rozmiaru talerza. Im większe
jego rozmiary, tym bardziej jesteśmy skłonni
nakładać sobie więcej5. Ale nie tylko rozmiar
5

Por. J. Bloom, American Wasteland: How America
Throws Away Nearly Half of Its Food (and What We
Can Do About It), Cambridge 2010, s. 125–134.

Polityka smaku

naszej zastawy ma znaczenie. Ważne są również normy kulturowe związane z gościnnością i wyrażaniem pozytywnych odczuć względem bliskich poprzez obfite posiłki. Znamy
również sytuacje z restauracji oraz barów, kiedy albo nie ma możliwości wybrania rozmiaru
posiłku6, albo decydujemy się na zbyt dużą porcję. W restauracji takie resztki w wielu wypadkach lądują w śmietniku na zapleczu.
Praktyki w gospodarstwach domowych są różne. Jedzenie z talerza może być wyrzucane,
a żywność w garnku nadal może zostać pozostawiona do zużycia. Czasami domownicy wiedzą od razu, że pozostawione resztki nie zostaną spożyte, i umieszczają je w koszu na śmieci.
Z drugiej strony, często mamy do czynienia ze
swoistym psychologicznym łagodzeniem sytuacji poprzez odkładanie momentu wyrzucenia
i czasowe składowanie resztek w lodówce.
Zazwyczaj jest to długotrwały nawyk, a nie jednorazowa sytuacja. Oczywiście, wiele rodzin
wykorzystuje resztki zarówno z talerza, jak
i garnka. Są one zjadane przez członków rodzin albo oddawane zwierzętom.
Czy nakładanie sobie odpowiedniej ilości żywności na talerz jest trudną czynnością? Wydaje
się przecież, że dobrze wiemy, ile potrafimy
zjeść. Niestety tak nie jest. Umiejętność taka
nie jest kształtowana od dzieciństwa. Jeżeli
zawsze wyrzucało się pozostawioną na talerzu żywność, wówczas ten nawyk pozostanie

6

Taka sytuacja najczęściej dotyczy okoliczności, kiedy brak
wyboru skutkuje otrzymaniem zbyt dużej ilości żywności.
Rzadziej można spotkać się z sytuacją przeciwną, gdy
na przykład w drogiej restauracji jest serwowana mała
potrawa na dużym talerzu. Ma to dwojakie znaczenie.
Po pierwsze, potrawa jest droga, smaczna, ale mała, co
jest pewnego rodzaju funkcjoznakiem statusu. Po drugie,
dominuje tutaj zasada, że objadanie się nie jest w dobrym
guście. Z punktu widzenia tematu poniższego tekstu jest
to zjawisko mniej istotne, ponieważ nie prowadzi do
dużego marnotrawstwa.
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niezmieniony. Ciekawym polem do obserwacji kompetencji nakładania sobie na talerz
jest kuchnia w wiosce Kriszny na Przystanku
Woodstock. Ludzie podchodzą z pustymi plastikowymi talerzami i przy dużych garnkach
są nakładane kolejne składniki indyjskich
potraw. Można wówczas poprosić o dołożenie
czegoś „trochę więcej” lub „mniej”. Maksymalna ilość takiej porcji jest wyznaczana przez
rozmiar talerza. Jeżeli chodzi o minimalną
ilość, to można wyraźnie poprosić o nałożenie czegoś mniej albo w ogóle. Sytuacja ta jest
niecodzienna dla większości konsumentów.
Część z nich nie jest przyzwyczajona do tego
typu negocjacji wielkości porcji i z uśmiechem
na twarzy przyjmuje taką ilość, jaka zostanie
nałożona. Inni natomiast korzystają z możliwości wyznaczania sobie wielkości posiłku.
Następnie przychodzi czas spożycia. Można
zauważyć, że znaczna część potraw z wioski
Kriszny nie jest zjadana do końca. Porcje okazują się zbyt duże. Czasami też jest zbyt dużo
określonych składników, które nie są lubiane
przez daną osobę. Resztki takie są zostawiane
w nadziei, że jakaś głodna osoba je zje. Zdarza się również, że są one wyrzucane bezpośrednio po posiłku do kosza. Ta druga sytuacja
wskazuje na to, że dana osoba projektuje własne zachowania na praktyki innych. Zgodnie z tą
projekcją resztek się nie je i nikt nie zjada po
kimś obcym7.
Przenieśmy się teraz w inne miejsce, do jadalni
w Złotej Świątyni w Amritsar w Indiach, gdzie
codziennie za darmo karmi się kilkadziesiąt tysięcy osób8. W jadalni tej goście siedzą i czekają
7

8

Podobne sytuacje występują w restauracjach, najczęściej
hinduskich, gdzie za określoną cenę można jeść do syta.
Różnica jednak polega na tym, że w takich miejscach
można prosić o dokładki.
Por. The Kitchen at the Golden Temple Feeds up to
100,000 People a Day for Free, Twisted Sifter, http://
twistedsifter.com/2012/08/kitchen-at-the-golden-templefeeds-people-for-free-langar/ (18.08.2013).
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na osoby nakładające jedzenie z wiader. Ilość
pokarmu jest wydawana wedle życzenia. Praktyki konsumowania w tym miejscu wyznacza
jedna zasada: „dostaniesz jedzenie za darmo,
ale musisz zjeść wszystko ze swojego talerza”.
Rezultat jest taki, że niemal w 100 procentach
wszystkie talerze są puste.
Różnica pomiędzy dwoma prezentowanymi
przykładami polega na tym, że w pierwszym
przypadku to płacący konsument ma władzę
nad produktem i może z nim zrobić, co chce.
W drugim przypadku to producent w pewnym
sensie ustala prostą umowę przed konsumpcją i wymusza koncentrację i refleksję podczas
nakładania na talerz. W naszym kręgu kulturowym przyzwyczajeni jesteśmy do przypisywania małej wagi temu momentowi, wiedząc, że
można prosić o dokładkę, gdy będzie za mało,
oraz wyrzucić żywność, gdy będzie jej za dużo.
Najczęściej robimy to drugie.
Żywność, która pozostaje po posiłku, nie jest
uważana za tak wartościową jak świeża potrawa, ponieważ traci swoje walory smakowe9.
Często również nie wiadomo, jak połączyć
resztki w nową smakującą nam całość. Jest
to bardzo ważny aspekt kompetencji kulinarnych. Jeżeli ktoś jest konserwatystą smakowym
i ma nawyk jedzenia obiadu typu kotlet, surówka i ziemniaki, nie będzie chętny do łączenia
resztek z niego z innymi składnikami z lodówki. Kreatywne dobieranie resztek wymaga
przełamania wielu uprzedzeń smakowych
oraz poznawczych.

9

Są oczywiście wyjątki od tej reguły. Czasami produkt nie
pierwszej świeżości jest uznawany za lepszy. Przykładowo
mogą to być odsmażane pierogi lub potrawy składające
się z czerstwego chleba

Kiedy jedzenie jest świeże
i „czyste”?
Podczas konsumpcji zmysł smaku łączy się z innymi, takimi jak wzrok. Dzieje się to w momencie, kiedy porównujemy i smakujemy wielobarwne, piękne i estetycznie potrawy z tymi, które
nie wyglądają przystępnie. Reklamy starają się
uwodzić „urodziwymi” produktami żywnościowymi. Takie działania określa się czasami mianem „żywnościowej pornografii”, wskazując na
fetyszyzację wzrokocentrycznego aspektu konsumpcji10. Jak to się łączy z marnotrawstwem?
W supermarketach nietrudno dostrzec konsumentów, którzy uważnie oglądają i dotykają
warzyw i owoców. Po jakimś czasie w miejscach
przeznaczonych na te artykuły spożywcze pozostają te małe, robaczywe, nadgnite oraz uszkodzone. Przeciętny konsument, mający do wyboru
za tę samą cenę okazy „nieładne” oraz te „urodziwe” i „zdrowe”, wybierze te drugie. Miejscem
przeznaczenia tych pierwszych jest śmietnik.
W tym kontekście możemy również powrócić
do kwestii resztek. One też nie wyglądają tak
efektownie jak gotowe potrawy. Poszczególne
wymieszane składniki nie są ułożone estetycznie. Taki brak porządku może powodować chęć
przywrócenia go. Żywność zostaje wyrzucona
i uzyskuje status śmiecia11, ponieważ nie jest
uznawana za świeżą, uporządkowaną i „czystą”. Ten ostatni aspekt, związany z „czystością”, w przeszłości był definiowany głównie
przez religie. Nadal w wielu krajach takie normy są restrykcyjnie utrzymywane. Czy jednak
w krajach o bardziej liberalnym podejściu do
konsumowania żywności, w których religia wyznacza w mniejszym stopniu, co jeść, a czego
nie jejść, nadal występuje jakieś świeckie tabu
10
11

J. Bloom, op. cit., s. 154–156.
Mary Douglas definiuje śmieć jako „materię, która nie jest
na swoim miejscu”. Por. J. Culler, Teoria śmieci, przekł.
B. Brzozowska, „Kultura Współczesna” 4/2007, s. 6–23.
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dotyczące „nieczystości”? Jeżeli tak, to jakie ma
to przełożenie na marnotrawstwo? Otóż takimi
zasadami, które w polskim społeczeństwie nadal obowiązują, są reguły spożywania żywności, która miała styczność z innymi powierzchniami niż talerz lub też była dotykana przez usta
innych osób. W wielu domach żywność, która
spada na podłogę, jest uznawana za nienadającą
się do spożycia. Popularna jest również „zasada
10 sekund”12, wedle której jest pewien limit czasu
(w tym przypadku do 10 sekund), który pozwala na
konsumpcję żywności, która upadła na ziemię.
Spożywanie po kimś również różnicuje jednostki pod względem tolerancji. Mamy do
czynienia ze spectrum od osób, które mogą
jeść po każdym, do osób, które nie jedzą po
nikim. Pomiędzy tymi skrajnymi postawami
są jednostki ograniczające taką możliwość do
określonej wspólnoty i pokarmu. Najczęściej
taki limit dotyczy najbliższych osób z własnej
rodziny. Jest jeszcze grupa niekierująca się
pokrewieństwem i bliskością grupy społecznej,
ale klasyfikacją estetyczno-higieniczną innych.
Pewne jednostki są oceniane jako obrzydliwe
i po nich się nie je. Natomiast inne mieszczą się
w normach i po nich można zjeść. Takie wybory
determinują grupowe praktyki radzenia sobie
z nieodpowiednim rozdzieleniem pokarmu.

Jaki smak ma jedzenie
ze śmietnika?
Jedzenie wyrzucone uzyskuje status śmiecia.
W wielu przypadkach taki werdykt jest jednoznaczny z procesem dematerializacji i niewykorzystania żywności. Jednak nie dzieje się tak
zawsze. Czasami nadająca się jeszcze do spożycia żywność jest wyciągana przez bezdomnych,
ludzi biednych oraz freegan. Współcześnie
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w Polsce ruch freegański staje się coraz bardziej
popularny. Główną cechą odróżniającą freegan
od innych osób wyciągających żywność ze śmietnika jest poziom kompetencji kulturowych.
Przedstawiciele tej grupy nie kupują w sklepach,
pomimo że zazwyczaj13 nie stanowi to niemożliwego do utrzymania obciążenia finansowego.
Jest to świadomy wybór, motywowany wartościami politycznymi oraz kalkulacją ekonomiczną14.
Freeganie, po pierwsze, w ocenie jakości jedzenia tylko i wyłącznie posługują się własnymi zmysłami, kompetencjami i gustami. Na
co dzień przeciętny konsument upewnia się
o jakości żywności dzięki oznaczeniom na opakowaniu. Najistotniejsza w tym wypadku jest
data ważności. Wielu konsumentów do tego
stopnia wierzy temu oznaczeniu, że niezepsuty produkt, który jest „po terminie”, ląduje
w koszu. Pod tym względem konsumenci są
również bardzo zróżnicowani. Dla niektórych
produkt już na dwa dni przed minięciem daty
ważności jest „podejrzany”. Dla innych nadaje
się do spożycia wiele dni po jej upłynięciu. Taka
ocena nie może się odbywać w inny sposób niż
poprzez zmysły smaku, węchu, dotyku i wzroku. Freeganie stanowią radykalną grupę pod
tym względem, ponieważ wyciągają żywność
ze śmietnika, miejsca, gdzie kryje się wiele potencjalnych bakterii i chorób. Żywność ta jest
zabierana do domu i tam dochodzi do oceny,
czy nadaje się jeszcze do spożycia, czy też nie.
Jest to moment, kiedy dochodzi do zderzenia
odgórnej biopolitycznej regulacji (instytucje
ustalające datę ważności) z indywidualnymi
kompetencjami zmysłowymi. Co ciekawe, duża
część takich „zdobyczy” jest spożywana. Inny
aspekt selekcji, dotyczący oceny jadalności, jest
związany z gustem i smakiem. Nie bierze się
13

12

Ta zasada ma wiele wersji w zależności od limitu czasu.
Na przykład: reguła 5, 9 sekund.

Nie wszyscy freeganie są bogaci. Wśród nich są też
ludzie młodzi, wykonujący niskopłatne prace.
14
Zdobywanie żywności za darmo może stanowić
dodatkowe źródło oszczędności.
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produktów, których się nie lubi, uznaje się za
niezdrowe lub które są mięsne (w przypadku,
gdy ktoś go nie spożywa)15.
Po drugie, nabycie odpowiednich kompetencji zmysłowych potrzebnych do konsumpcji ze
śmietnika wymaga zmiany dotychczasowych
przyzwyczajeń. Każdy z nas posiada określone
gusta smakowe, zapachowe i wizualne, które
powodują, że coś chcemy, a czegoś nie chcemy
zjeść. Wyciąganie żywności ze śmietnika wymaga
radykalnej zmiany takich habitusów. Śmietnik to
miejsce, gdzie ląduje duża ilość produktów „nieładnie” pachnących i wyglądających. Wielu freegan pamięta pierwszy kontakt ze śmietnikiem,
kiedy po otwarciu poczuli nieprzyjemny zapach
i zobaczyli jedzenie niewyglądające estetycznie.
Żywność taka czasami jest uszkodzona lub też
obsmarowana innymi substancjami. Przyzwyczajenie się do takich woni i widoków wymaga
praktyki wielokrotnego mierzenia się z nimi.
Wspomina o tym pewien freeganin: „[…] na początku jest odruch wymiotny, ale idzie się przyzwyczaić”16. Czy więc żywność z kontenera jest
„smaczna”? Czy wyciąganie jedzenia ze śmietnika jest odpowiednim zachowaniem? Freeganie
odpowiadają na to pytanie jednoznacznym „tak”.

Czy oddawanie żywności
jest w złym guście?
Po części odpowiada przecząco na powyższe
pytanie artykuł w tygodniku „Przekrój” zatytułowany Foodsharing. Marnotrawstwo jest passé17,
wskazujący na wielowymiarowość praktyk dzielenia się żywnością w krajach zachodnich. Są15

Większość freegan jest jednocześnie wegetarianami lub
weganami.
16
P. Strawiński, Freeganizm, czyli do śmietnika po
zakupy, Onet.pl, http://m.onet.pl/biznes,c1bjb
(19.08.2013).
17
J. Ćwiek, K. Gębska, Foodsharing. Marnotrawstwo jest
passé, „Przekrój” 19/2013, s. 24–28.

dzę jednak, że w Polsce, poza sformalizowanymi zbiórkami, brakuje habitusów związanych
z codziennym, oddolnym dzieleniem się jedzeniem, któremu grozi marnotrawstwo. Oddanie
żywności czy to sąsiadowi, czy też nieznajomemu wymaga pewnego wysiłku. Dodatkowo występuje przeświadczenie o tym, że pomagając
komuś w ten sposób, stygmatyzujemy go jako
biednego i nieradzącego sobie (lub że odbierając darowany pokarm, my sami definiujemy się
jako takie jednostki). Czy to oznacza, że Polacy
nie dzielą się żywnością? Dzielą się, ale w sposób ograniczony, na przykład wieszając reklamówki z chlebem na płotach i śmietnikach. Na
masową skalę oddajemy żywność dla zwierząt,
ponieważ jest to znacznie łatwiejsze oraz nie
wymaga pokonania tylu barier kulturowych,
jak w przypadku tego samego czynu względem
innego człowieka.

Jak jest rozpoznawane
marnotrawstwo?
Nie da się stworzyć obiektywnej definicji marnotrawstwa żywności. Jest ona ustalana intersubiektywnie w danej wspólnocie komunikacyjnej. Możemy co najwyżej wskazać na kilka
punktów krytycznych, które prowadzą do uznania określonej praktyki mianem marnotrawstwa. Po pierwsze, żywność musi zostać uznana za żywność. Nie każda jest dostrzegana. Po
drugie, rozpoznana żywność musi być uznana
za wartościową. Nie każdy akt wyrzucania rozpoznanego pokarmu będzie uznawany za marnotrawstwo. Powyżej przedstawiłem przykłady
praktyk, w odniesieniu do których oba aspekty
marnotrawstwa są problematyczne i nieuzgodnione społecznie.
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