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Par simulācijas semināru
Mācību simulācijas semināra saturs. Šī simulācija aicina iejusties kečupa globālajā piegādes ķēdē, kuras sākumā

tiek audzēti tomāti, kas tiek novākti un no lauka vesti uz rūpnīcām, pārstrādāti par tomātu pastu, kas tiek iepakota un
transportēta piegādātājiem, tirgota, pirkta un izmantota kā pamata sastāvdaļa sabiedrībā iecienītā kečupa ražošanā, un
aicina izvērtēt pārtikas atkritumu problemātiku tajā.
Mācību simulācijas saturs ir tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējības attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar:
2. mērķi
“Izskaust badu,
panākt pārtikas
nodrošinājumu un
uzlabotu uzturu,
veicināt ilgtspējīgu
lauksaimniecību”

12. mērķi
“Nodrošināt
ilgtspējīgus patēriņa
paradumus un
ražošanas modeļus”

13.mērķi
“Veikt steidzamus
pasākumus, lai
cīnītos pret klimata
pārmaiņām un to
ietekmi”

Simulācijas satura iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, Zero Waste jeb
bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.

Jautājumi, kas ir būtiski šajā simulācijā:
▶▶ Kādi ir atšķirīgie kečupa piegādes ķēdes posmi tā ceļā no audzēšanas līdz patēriņam, no lauka līdz galdam?
▶▶ Kā katrā kečupa piegādes ķēdes posmā rodas pārtikas zudumi un pārtikas atkritumi, un ka to novērst?
▶▶ Vai visiem kečupa piegādes ķēdes dalībniekiem tiek samaksāts godīgi? Vai visu dalībnieku tiesības tiek ievērotas? Kā
novērst nevienlīdzību piegādes ķēdēs?
▶▶ Vai kečupu, ko ražo no tomātu pastas un citām sastāvdaļām, kas piegādātas no citām valstīm, var uzskatīt par nacionālu
preci? Vai šādā veidā Latvijā ražotam kečupam var piemērot nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu – Zaļo un Bordo karotīti?

Mācību simulācijas semināra sasniedzamie rezultāti. Simulācijas seminārs veido dalībnieku izpratni par
pārtikas piegādes ķēdi un izmestās pārtikas problemātiku katrā piegādes ķēdes posmā, un ļauj izprast patērētājdarbības
globālās saiknes interaktīvā veidā. Aktīva piedalīšanās simulācijas uzdevumos veicina stratēģisku domāšanu un lēmumu
pieņemšanu par pārtikas atkritumu mazināšanu dažādās situācijās.

Mācību simulācijas semināra metodoloģija. Dalībnieki darbojas nelielās grupās ar ne vairāk kā 5 –6 dalībniekiem
katrā. Katra grupa, nemainoties dalībnieku sastāvam, vienlaicīgi un pēc kārtas veic piegādes ķēdes posma uzdevumus,
prezentē visai grupai savus rezultātus un diskutē par savām atziņām, kas gūtas, iesaistoties mācību simulācijā.

Mācību simulācijā iekļautā satura apguve balstās uz globālās izglītības pieeju, kas ir iekļaujoša, starpdisciplināra un orientēta
uz vietējās un globālās kopienas cerīgu nākotni. Šis saturs ir savietojams ar VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja
mācību saturā” redzējumu par lietpratību kā mācīšanās rezultātu, kas veidojas mācību jomu izpratni un pamatprasmes
integrējot ar caurviju prasmēm, tikumiem un vērtībās balstītiem ieradumiem.

Simulācijas semināra
mērķa grupa

Simulācijas semināra
ilgums

16 – 25 gadus veci jaunieši – topošie pārtikas jomas
profesionāļi arodskolās vai augstākās izglītības iestādēs

2 stundas = 120 minūtes

Simulācijas semināra
struktūra
Ievads
10 minūtes
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Simulācija
90 minūtes

Diskusija
20 minūtes

Simulācijas semināra gaita
1. posms: Ražošana un transportēšana no lauka līdz tomātu pastas rūpnīcai
Uzdevums 1:1 Ieskats konvencionālajā tomātu audzēšanā
Katrai grupai 9 attēli no tomātu audzētavām un 9 īsi attēlu apraksti:
◉◉ Atrodiet katram attēlam atbilstošo tekstu.

Uzdevums 1:2 Tomātu audzēšana
Katrai grupai darba lapas ar 50 uzdevumiem par tomātiem, lapiņas atbilžu pierakstīšanai, kravas furgonu attēli, sarkanie
marķieri:
◉◉ Grupā risiniet uzdevumus pēc kārtas vai jauktā secībā, organizējot savu darbu tā, lai 10 minūtēs atbildētu uz pēc
iespējas lielāku skaitu jautājumu,
◉◉ Pierakstiet atbildes uz lapiņas, vai darba lapās,
◉◉ Par katru atbildi, kuru pierakstāt, ar sarkano marķieri iezīmējiet kādā no furgonu attēliem vienu tomātu,
◉◉ Katrs furgonā iezīmētais tomāts simbolizē 1 tonnu tomātu, kas ir izaudzēta un iekrauta furgonā transportēšanai uz
tomātu pārstrādes rūpnīcu. Katrā furgonā var iekraut maksimums 8 tonnas (8 iezīmētus tomātus).

2. posms. Pārstrāde un transportēšana
Uzdevums 2:1 Tomātu kvalitātes kontrole
Katrai grupai 50 uzdevumu pareizo atbilžu saraksts:
◉◉ Tomātu audzētāji uz pārstrādi drīkst sūtīt tikai pilnas lielās kravas mašīnas, ko nosaka Sindzjanas provincē ieviestie
ierobežojumi (ar mērķi mazināt sastrēgumus). Ja jūsu grupā ir mašīnas, kurās ir mazāk par 5 tonnām tomātu (5 tomātu
zīmējumiem), tās uz pārstrādes rūpnīcu nebrauks – atlieciet tās malā kā zudumus,
◉◉ Pārbaudiet atbildes. Par katru nepareizi atbildēto jautājumu izsvītrojiet kādā no kravas furgoniem vienu tomātu –
izsvītrotie tomāti (viena tonna par katru) simbolizē pārtikas zudumu,
◉◉ Saskaitiet kopā neizsvītrotos tomātus – cik ir palicis veselo tomātu tonnu pēc kvalitātes kontroles?
◉◉ Grupa, kurai pēc nepilno kravas mašīnu atlasīšanas un tomātu kvalitātes kontroles ir palicis visvairāk tomātu tonnu, ir
nodevusi pārstrādei lielāko tomātu apjomu.

Uzdevums 2:2 Pārtikas zudumi tomātu pārstrādē
Katrai grupai 8 attēli ar tekstiem no dažādām tomātu pastas rūpnīcām, izdrukas ar attēlu parakstiem:
◉◉ Apskatiet bildes un paskaidrojošos tekstus un pārrunājiet bildēs redzamo situāciju par pārtikas zudumu tomātu
pārstrādes laikā,
◉◉ Atrodiet 5 iespējamos pārtikas zuduma iemeslus,
◉◉ Atrodiet 3 riskus negatīvai ietekmei uz vidi,
◉◉ Pierakstiet grupas diskusijas rezultātus,
◉◉ Prezentējiet tos pārējām grupām.
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Uzdevums 2:3 Tomātu pastas transportēšana (eksports un imports)
Katrai grupai pasaules kontūrkartes Pītersa projekcija un tabula ar informāciju par tomātu pastas eksportu, kur atzīmētas
lielākās tomātu pastas eksportētājvalstis un valstis, kas konkrēto produkciju importē (importētājvalstis)
◉◉ Ar bultām atzīmējiet kartē galvenos tirdzniecības ceļus no eksportētājvalstīm uz importētājvalstīm.

3. posms. Tomātu kečupa zīmoli un marķējumi
Uzdevums 3:1 Tomātu kečupa tirdzniecība un zīmoli
Katrai grupai komplekts ar trīs A5 izmēra tomātu etiķetēm.
Grupās analizējiet etiķetes un atbildiet uz šādiem jautājumiem:
Vai pēc kečupa
etiķetēm ir
iespējams pateikt,
kur ražota galvenā
kečupa izejviela –
tomātu pasta?

Vai pēc kečupa
etiķetēm ir
iespējams
pateikt, kādos
apstākļos un pēc
kādiem kvalitātes
standartiem minētā
pasta ražota?

Par ko liecina uz
Happy Pommy un
Tomatos Acrobatos
kečupu etiķetēm
esošie marķējumi?
Kurš no šiem
marķējumiem
norāda uz to,
ka produkts ir
bioloģisks?

Ko nozīmē norāde,
ka produkts ir
“bioloģisks” vai
“ekoloģisks”?

Vai ir iespējams
pārbaudīt Happy
Pommy norādes
“iegūts 100
% ilgtspējīgi”
ticamību?

Uzdevums 3:2 Kečupa marķējumi un kečupa atkritumu mazināšana
Katrai grupai izdruka ar vēstuli no lielveikala vadības, viens A2 izmēra plakāts ar pārtikas atkritumu mazināšanas
piramīdu.
Jūsu grupa saņem vēstuli no lielveikala vadītāja ar lūgumu atrast iespējami labākos risinājumus, ko darīt ar milzīgo kečupa
daudzumu, kam marķējuma IETEICAMS LĪDZ (BEST BEFORE) termiņš beigsies pēc nedēļas:
◉◉ Kopīgi izlasiet vēstuli,
◉◉ Katru risinājumu uzrakstiet uz atsevišķas lapas,
◉◉ Prezentējiet savus risinājumus visai klasei,
◉◉ Prezentācijas laikā katru risinājumu piestipriniet atbilstošajam pārtikas atkritumu mazināšanas piramīdas līmenim
(šis attēls lielā izmērā karājas telpas priekšā).

4. posms: Patēriņš ikdienas dzīvē vai profesionālajā darbībā
Uzdevums 4:1 Globālo produktu patēriņš, samazinot to izmešanu atkritumos
Katrai grupai uzdevuma izdrukas:
◉◉ Grupās pārrunājiet, cik lielā mērā katrs esat globālo produktu, ieskaitot kečupa, patērētājs un cik lielā mērā
profesionālajā darbībā patērētie globālie produkti tiek izmesti atkritumos,
◉◉ Izvēlieties globālo produktu (kafija, tēja, tropiskie augļi, rieksti,...),
◉◉ Izveidojiet jēgpilnu ieteikumu sarakstu, kā savā mājsaimniecībā var samazināt šo produktu izmešanu atkritumos VAI
izveidojiet jēgpilnu ieteikumu sarakstu, kā var samazināt profesionālajā darbībā patērēto globālo produktu izmešanu
atkritumos.
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Materiāli simulācijas semināram
9 attēli no tomātu audzētavām un 9 īsi teksti ar attēlu aprakstiem
skat. uzdevuma 1:1 materiālus –
katrai grupai pa vienam komplektam
Nelielas lapiņas uzdevuma 1:2 atbilžu pierakstīšanai
ja raksta uz darba lapām, var bez tām iztikt –
katrai grupai vismaz 5
50 uzdevumi par tomātiem
skat. uzdevuma 1:2 materiālus –
katrai grupai pa vienai
Kartiņas ar kravas mašīnu attēliem
skat. uzdevuma 1:2 materiālus –
katrai grupai 5-8
Sarkani marķieri vai smaidiņu vai aplīšu uzlīmes, vislabāk sarkanas –
katrai grupai vismaz 25 uzlīmes vai 1 marķieris
Pareizo atbilžu saraksts
skat. uzdevuma 2:1 materiālus katrai grupai pa vienam vai vairākiem
8 attēli no tomātu pastas fabrikām un materiāls ar pavadošajiem tekstiem katram attēlam
skat. uzdevuma 2:2 materiālus –
katrai grupai pa vienam komplektam
Informatīvais materiāls ar datiem par tomātu pastas importu
skat. 2:3 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienam
Pasaules kontūrkartes Pītersa projekcija A4 formātā
skat 2:3 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienai
Komplekti ar 3 kečupa produktu etiķetēm
skat 3:1 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienam komplektam
Vēstule no lielveikala vadītāja ar lūgumu padomāt par labākajiem iespējamiem risinājumiem, ko darīt ar milzīgo
kečupa daudzumu, kam marķējuma IETEICAMS LĪDZ termiņš būs pēc nedēļas
skat. 3:2 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienai
Pārtikas atkritumu mazināšanas piramīda A2 izmērā
skat. 3:2 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienai
Darba lapa Globālo produktu patērēšana, samazinot to izmešanu atkritumos
skat. 4:1 uzdevuma materiālus –
katrai grupai pa vienai
Simulācijas nodarbību pavadošā prezentācija
skat. failu simulacija-prezentacija.pptx
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Simulācijas atšķirība no lomu spēles

SIMULĀCIJA

LOMU SPĒLE

Es iejūtos kāda cita lomā.
Es pieņemu kāda cita identitāti.

Es varu būt es pati vai es pats
(ar savu izpratni un attieksmi
par patēriņu).

Es iztēlojos, ka esmu cits cilvēks
(ne es pats vai pati).

Es iztēlojos, ka esmu nokļuvis citā
situācijā
(man nezināmā).

Kā es uzvestos, ja būtu cits cilvēks?
Kā es uzvestos atšķirīgā vai
nezināmā situācijā vai apstākļos?

Efektīva, lai apgūtu jaunas
prasmes, īpaši - sociālās.

Efektīva, lai mācītos
problēmrisināšanu un izprastu
savstarpējo saikni un mijiedarbību
starp dažādu pārtikas piegādes
ķēdes posmu pārstāvjiem.
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Simulācijas konteksts
Ieskats pasaules kečupa industrijā
Ko zinām un nezinām par tomātu kečupu?
Tomāts ir auglis vai dārzenis? Lauksaimniekiem, pavāriem, dietologiem,
biologiem atbilde uz šo jautājumu var būt atšķirīga. No botāniskā viedokļa, tomāts
ir auglis – oga, jo attīstās no zieda un tajā atrodas sēklas. Taču no kulinārā un arī
saimnieciskā viedokļa, tomātu saucam par dārzeni. Tomāti, līdzīgi kartupeļiem,
paprikai un baklažāniem, ir nakteņu dzimtas augi. Un neatkarīgi no tā, kā tos
nosaucam, tomāti ir veselīga izvēle, jo satur A, C un E vitamīnu, kā arī kāliju, kalciju
un minerālsāļus, un tomātos ir arī daudz likopēna. Tomātos ir 93 līdz 95 % ūdens un
daudz šķiedrvielu1.
Tomāti ir otrs pazīstamākais dārzeņu veids pēc kartupeļiem. Tie ir galvenā sastāvdaļa
lielākajā daļā no pasaules virtuvēm. No tomātiem tiek gatavoti dažādi plaši pazīstami
produkti – tomātu pasta, kečups, biezenis, sula, salsa, konservēti tomāti. Kečups ir
viens no visvairāk patērētajiem tomātu produktiem. Eiropas, Amerikas un nu jau arī
Āfrikas patērētājiem kečupa piedeva ēdienam ir tik pat svarīga kā sāls un pipari1.
Kečups ir saldskāba pikanta mērce, ko gatavo no gataviem,
svaigiem tomātiem, tos bagātinot ar sāli, saldinātāju, skābuma regulētāju (etiķi vai citronskābi) un
garšvielām. Diemžēl šī recepte atspoguļo tikai nelielu daļu no kečupa ražošanas – kečupa īso jeb
vietējo piegādes ķēdi, kurā viss produkta ražošanas cikls notiek vienā valstī. Taču globalizēta tirgus
ietekmē gandrīz visa tirdzniecībā pieejamā kečupa ražošanā svaigu tomātu vietā kā pamatsastāvdaļu
izmanto tomātu pastu, ko ražotāji par lētu cenu iepērk no citu valstu piegādātājiem.
Tāpēc nav skaidrs, vai kečupu, ko ražo no tomātu pastas un citām sastāvdaļām, kas piegādātas
no citām valstīm, var uzskatīt par nacionālu preci? Vai šādā veidā Latvijā ražotam kečupam varētu
piemērot Latvijas nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu – Zaļo un Bordo karotīti? Ja gandrīz visa
veikalos pieejamā kečupa dzīves ciklu raksturo garā jeb globālā piegādes ķēde, kur ir šīs piegādes
ķēdes sākums? Kādos apstākļos notiek tomātu audzēšana kečupam, to pārstrāde pastā un pastas
transportēšana uz rūpnīcām, kur tiek ražots kečups? Vai šajos garās pārtikas piegādes ķēdes
sākumposmos – audzēšanā, pārstrādē un transportēšanā – ir nodrošināti cieņpilni darba apstākļi
un adekvāta samaksa par darbu? Vai tiek ievērotas vides prasības un darba telpu tīrība tomātu
pārstrādes rūpnīcās? Cik liela daļa no tomātu ražas tiek pārstrādāta tomātu pastā? Un kas ietekmē
pastā nenonākušo tomātu zudumu?

Kas ir vajadzīgs, lai tomāti izaugtu?
Tas, kurš ir audzējis tomātus, zina, ka tomāti ir izvēlīgi augi. Tie labi aug siltā un mitrā vietā, tiem ir nepieciešams īpašs
augsnes skābuma līmenis. Tādi apstākļi ir daudzās pasaules valstīs, bet ne visās. Taču kečups ir iecienīta prece gandrīz
jebkurā pasaules valstī, neskatoties uz to, cik šajā valstī ir labvēlīgi apstākļi tomātu audzēšanai.
Tomātu audzēšana ir resursu ietilpīga. Lai tomāti izaugtu, ir nepieciešama liela resursu dažādība. Kad tomātu sēklas iesēj, jau
pēc pāris dienām tās sadīgst, un, ja tās ir labi sadīgušas, vēl pēc pāris dienām stādus piķē, iestādot katru atsevišķi un audzējot
līdz stādīšanai siltumnīcā vai laukā. Tomātiem ir ļoti svarīga gaisma. Visgaršīgākie tomāti būs tad, ja būs auguši saules
gaismā, taču reizēm tiek izmantots arī mākslīgais apgaismojums. Siltums ir otrs svarīgākais resurss tomātu audzēšanā.
Siltumnīcas palīdz uzturēt nepieciešamo siltumu. Ja ārā ir salnas, tomāti ir jāpiesedz un, ja ir iespējams, siltumnīcas ir
jāapkurina. Infrastruktūra tāpēc ir vēl viens nozīmīgs resurss. Tomātu audzēšanai mazās platībās svarīgas ir siltumnīcas un
laistīšanas iekārtas. Neatkarīga enerģijas avota radīšanai tiek uzstādīti saules paneļi. Siltumnīcu apkurināšanai tiek ierīkota
šķidrā kurināmā vai gāzes apkure3.
Tomātu augiem ir garas saknes, tāpēc ir nepieciešams, lai tos laistot, ūdens iesūcas dziļi zemē. Ūdens un barības vielām
bagāta augsne ir resursi, kas kopā ar saules gaismu garantē tomātu stādu augšanu, tomātu veidošanos un gatavošanos.
Tāpēc tomātu laukiem ir jābūt labi apūdeņotiem. Taču klimata pārmaiņas ietekmē arī lietus regularitāti, un lielāki sausuma
periodi būtiski samazina tomātu ražu. Arī noplicinātā augsnē tomātu raža būs niecīga, tāpēc audzētāji augsni mēdz uzlabot
ar dažādiem augsnes bagātinātājiem un kompostu3.
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Tomāti ir pašapputes augi, taču vējš un kukaiņi ir svarīgi dabas
resursi, kas gan palielina ražu, gan uzlabo ražas kvalitāti – tomātiem
veidojas regulāra forma. Tomātus vislabāk apputeksnē kamenes.
Tas kļuva zināms, kad tomātus sāka audzēt komerciāliem mērķiem.
Lai pasargātu no dažādām slimībām un kaitēkļiem, tomātu stādus
apstrādā ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas savukārt, bieži nav
draudzīgi apputeksnētājiem4.
Gan tomātu audzēšanu atklātā laukā, gan siltumnīcā nodrošina
dažādi saistītie pakalpojumi: lauksaimniecības tehnikas un
iekārtu, siltumnīcas būvmateriālu, laistīšanas sistēmu, augu
aizsardzības līdzekļu un mēslojuma ražošana un transports.
Tomātu audzēšanā svarīgi ir arī cilvēkresursi – tomātu audzētāji.
Tie ir tomātu piegādes ķēdes pirmā posma strādnieki, kas veic roku
darbu: tomātus stāda un apputeksnē, ja tie aug siltumnīcās, kur nav
bišu un citu kukaiņu, un novāc. Nevar iztikt arī bez tomātu sēklu
tehnologiem, augsnes zinātniekiem, ķīmiķiem un biologiem, tomātu
pārstrādes rūpnīcu strādniekiem, menedžeriem, transportētājiem,
pārdevējiem, u.c., kas rūpējas, lai tomāti un no tiem gatavotie
produkti būtu pieejami patērētājam jebkurā pasaules valstī.

Kāda ir tomātu kečupa piegādes globālā ķēde?
Tomātu kečupa piegādes ķēde ir sarežģīta un neskaidra. To izprast palīdz ieskatīšanās katrā tomātu piegādes ķēdes posmā.
Atkarībā no tā, kur tomāti tiek audzēti un kur tie tiek patērēti, tomātu kečupa piegādes ķēdes var būt īsākas vai garākas.
Sākumā apskatīsim īsāko piegādes ķēdi –
situāciju, kurā tomātu kečups tiek pirkts no
vietējā zemnieka. Tomāti tiek audzēti siltumnīcā,
piemājas dārzā vai laukā, tie tiek novākti kad tie
ir nogatavojušies un pārstrādāti kečupā, tomātu
mērcē vai kādā citā produktā. Tālāk zemnieks šo
produktu safasē stikla burciņās (kurām, protams,
ir sava garāka piegādēs ķēde), uzlīmē etiķeti un
pārdod vietējā gadatirgū. Visbeidzot kečups tiek
patērēts pircēja mājās, burciņa tiek izskalota un
otrreiz izmantota vai nodota stikla pārstrādē.
Tomātu garo jeb globālo piegādes ķēdi var nosacīti iedalīt septiņos posmos*5:
1. tomātu audzēšana lielos laukos vai
plantācijās un novākšana, izmantojot
roku darbu vai mehanizēti
2. tomātu piegāde uz rūpnīcām, kur tie
tiek pārstrādāti pastā,
3. tomātu
pārstrāde
pastā
un
iepakošana
transportēšanai
–
rūpniecisks process, kur tomāti tiek
mazgāti, attīrīti no akmeņiem un citiem
atkritumiem, atkārtoti mazgāti, atšķiroti
no izbrāķētajiem (zaļajiem, saspiestajiem,
puvušajiem,
saplīsušajiem,
pārāk
mazajiem), smalcināti, lai atdalītu tomāta
mīkstumu, mizu, serdi un sēklas, un
pārstrādāti viendabīgā masā – pastā. Tad
pastai pievieno saldinātājus, skābuma
regulētājus, sāli, garšvielas un to uzkarsē.
*Šajā materiālā dota saīsināta kečupa piegādes ķēdes versija, kurā apvienoti vienā vairāki piegādes ķēdes posmi. Izvērstam variantam skatīt 5. avotu
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Un visbeidzot, kad kečupam ir veikta kvalitātes pārbaude, to pilda kārbās, pudelēs, paciņās vai aseptiskos lielos 200 litru
plastmasas maisos, kas tiek pakoti zilās tērauda mucās, aizzīmogoti un var sākt ceļu uz kečupa ražošanas rūpnīcām.
Šo procesu nodrošināšanai tomātu pārstrādes līnijā ietilpst dažādas secīgas iekārtas: mazgāšanas mašīna, šķirošanas
konveijers, pacēlājs, smalcinātājs, aukstās un karstās sadalīšanas sistēma, pasterizators, tomātu mīkstuma atdalītājs,
tvaicētājs,
4. pildīšanas iekārta, tāpēc tomātu pārstrādes procesā ietilpst tomātu iekraušana, šķirošana
un mazgāšana, smalcināšana, rafinēšana, koncentrāta gatavošana un pasterizēšana.
5. tomātu pastas transportēšana, kas lielākoties tiek veikta ar kuģiem un, kur iespējams,
arī pa dzelzceļu,
6. kečupa ražošana un iepakošana valstī, uz kuru tiek transportēta tomātu pasta. Bez
tomātu pastas ražošanas svarīgas kečupa sastāvdaļas ir saldinātāji, parasti – no cukurbietēm
ražotais cukurs, skābuma regulētāji – etiķskābe un citronskābe, sāls, garšvielas un ūdens.
Katra no šīm nepieciešamajām izejvielām var būt iegūta vai ražota citā pasaules vietā un
katrai no tām ir sava piegādes ķēde,
7. kečupa transportēšana uz tirdzniecības vietām un tirgošana lielveikalos vai
mazākos veikalos, un
8. kečupa patēriņš sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vai mājsaimniecībās. Bez tam, katrā tomātu kečupa piegādes
ķēdes posmā ir svarīga arī atkritumu apsaimniekošana un radušos atkritumu – bioloģiski noārdāmo un iepakojuma – dalītā
savākšana, apsaimniekošana un pārstrāde.
Tomātu kečups, ko varam iegādāties lielveikalos, gandrīz vienmēr ir globālas un sarežģītas piegādes ķēdes produkts. Taču
informācija par tomātu pastas un citu kečupa sastāvdaļu izcelsmes valsti uz produkta iepakojuma vairumā gadījumu
uzrādīta netiek. Zināmā mērā tas pircējus tur neziņā, jo visam kečupa stāstam izsekot nav iespējams.

Kāpēc jebkura kečupa sākums varētu būt Ķīnā?
Kad uzlejat kečupu uz makaroniem vai frī kartupeļiem, domās aizceļojiet līdz Ķīnai. Ir liela
varbūtība, ka tomāti, precīzāk, tomātu pasta, no kā tiek ražots jūsu iecienītais kečups,
nāk no Ķīnas lielākās rietumu provinces Siņdzjanas (Xinjiang). Šī province, pilnā vārdā
Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions, atrodas vēsturiskā Zīda ceļa robežpunktā, un
to apdzīvo kazahi, uiguri un dažādas musulmaņu etniskās grupas. Ilgu laiku šī province
tika uzskatīta par ekonomiski atpalikušu. Province atrodas līdzenumā, kur ir sauss
kontinentāls klimats. Tas, kā izrādījās, nodrošina ideālus apstākļus tomātu audzēšanai.
Garas saulainas dienas un diennakts temperatūras svārstības ir lieliski nosacījumi, lai
tomātos veidotos cukurs un likopēns – dabiskais antioksidants6.
Kopumā Ķīnā tomāti tiek audzēti valsts rietumu un ziemeļu provincēs. Pēc Siņdzjanas divas citas lielākās tomātu audzēšanas
teritorijas ir Gaņsu (Gansu) province un Iekšējās Mongolijas autonomais reģions2.
Ķīna ir lielākā tomātu ražotājvalsts pasaulē. 2016.gadā tika izaudzēti 56,8 miljoni tonnu tomātu. Ķīnai seko Indija, ASV, Turcija
un Ēģipte. Tālākās vietas ieņem Itālija, Irāna, Spānija, Brazīlija un Meksika7. Ķīnā ir aptuveni 110 000 hektāru tomātu lauku,
un Ķīna katru gadu eksportē 700 000 tonnas tomātu pastas. Tas ir vairāk nekā ASV, Turcija un Indija – trīs nākamās lielākās
tomātu ražotājvalstis kopā. Ķīnā ikgadējais tomātu pastas eksports ir viena trešā daļa no tomātu pastas kopējā pasaules
eksporta, un tā tiek eksportēta uz Mongoliju, Krieviju, Vjetnamu un arī uz Eiropas valstīm8 . Tāpēc pat tad, ja kečups un arī citi
tomātu produkti tiek pārdoti ar norādi, ka produkts ir ražots Itālijā, Francijā vai Latvijā, pastāv liela varbūtība, ka šī produkta
ražošanas pamatsastāvdaļa – tomātu pasta – ir ražota un eksportēta no Ķīnas.

Kāds ir tomātu produktu pieprasījums Ķīnas iekšējā tirgū?
Neskatoties uz apjomīgo tomātu audzēšanu un pārstrādi Siņdzjanā, iegādāties labu picu vai kečupu šajā provincē ir
praktiski neiespējami. Iekšzemes pieprasījums pēc tomātu produktiem ir ļoti zems, jo tomāti nav populāri Ķīnas virtuvē7.
Ķīna kā pasaulē lielākā tomātu produkcijas eksportētāja patērē tikai 3 % no saražotās produkcijas. Taču tomāti šajā valstī
ir kļuvuši par milzīgu biznesu. Ķīnas tomātu pasta – līdz biezai konsistencei savārīti tomāti, atdalot no tās sēklas un mizu –
rūpnieciskos daudzumos tiek eksportēta un plaši pārdota ātrās ēdināšanas restorānu ķēdēm, lielveikaliem, mazajiem
pārtikas ražotājiem, kā arī starptautiskiem pārtikas uzņēmumiem, piemēram, Unilever un Heinz, kas ražo savu zīmolu kečupu,
makaronu mērci un salsu. Bez tam, Ķīnas tomātu pastai, kas ir galvenā izejviela Eiropas un citu valstu tomātu produktiem,
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bieži nav sava zīmola, tāpēc tās ceļus ir grūti izsekot un tās klātbūtni tomātu produktos ir sarežģīti atpazīt, īpaši, ja ražotājs
nenorāda, no kurienes tomātu pasta tiek iepirkta. Katru gadu no Ķīnas ostām tiek eksportēts miljons tonnu tomātu pastas,
kas tiek tālāk pārstrādāta vairāk nekā 100 pasaules valstīs, un patērētāji par to pat nenojauš9.

Kāda ir tomātu ražošana un pārstrāde Ķīnā?
Ķīnā tomātus pārstrādei audzē gan liela, gan neliela apjoma lauksaimniecībās. Daļa no mazajiem lauksaimniekiem nomā
zemi no valsts, savukārt citi strādā lielos valsts uzņēmumos. Ar lauksamniecību galvenokārt nodarbojas tie, kas vairākās
paaudzēs dzīvo lauku apvidos un ir reģistrēti kā lauksaimniecības mājsaimniecības. Taču ir arī izņēmumi, un viens no tiem ir
Siņdzjanas ražošanas un konstrukciju korporācija (Xinjiang Production and Construction Corporation, XPCC). XPCC ir militāras
ievirzes administratīva korporācija Siņdzjanas provincē, kuras dibināšanas galvenais mērķis ir zemes apsaimniekošana,
pierobežas teritoriju aizsardzība un reģiona ekonomiskā attīstība. XPCC ir darba devējs apmēram 2,5 miljoniem strādnieku,
vairākumam no kuriem vecāki vai vecvecāki ir izbijušie karavīri, bijušie notiesātie vai dumpinieki, kas Mao revolucionārā
sapņa ietekmē – pārvērst tuksnešainos apgabalus lauksaimniecībā izmantojamās platībās – tika nosūtīti uz Ķīnas lauku
apgabaliem labošanas darbos. Šie lauksaimnieki jau gadu desmitiem dzīvo un saimnieko Siņdzjanas reģionā, un valsts
oficiālajos sarakstos joprojām tiek uzrādīti kā lauksaimniecības kareivji. Lai gan aiz vien vairāk tomātu novākšanu veic
mehāniski, Sindzjanas reģionā vismaz 30 % tomātu vienalga tiek novākti, izmantojot roku darbu. Lauku darbos tomātu ražas
novākšanā pārsvarā tiek nodarbinātas sievietes, kuru darbalaiks ir ap 12 stundām dienā un darbs ir ļoti zemu apmaksāts.
Vīrieši vairāk tiek nodarbināti tomātu piegādē no lauka līdz rūpnīcām un tomātu pārstrādes rūpnīcās. Ražas novākšanas
laikā bieži tiek izmantots uz sezonu noalgotu strādnieku darbaspēks. Šie strādnieki strādā ap 16 stundām dienā 30–40
dienas no vietas. Arī pēc tam, kad raža ir novākta mehāniski, roku darbs vienalga ir nepieciešams, lai izlasītu pārstrādei
nederīgos tomātus, kurus iekārtas ir “palaidušas garām”. Roku darbs ir nepieciešams arī ravēšanā, pesticīdu smidzināšanā
un citur. Siņdzjanas audzētājiem tomāti viennozīmīgi ir ne tikai peļņas avots, bet arī dzīvesveids9.
Ķīnā lielāko daļu – 70 % no tomātu pārstrādes līdz 2018. gadam nodrošināja divas korporācijas, kas nodarbināja 2.5 miljonus
cilvēku. COFCO Xinjiang Tunhe, vislielākais Ķīnas uzņēmums ir arī otrs lielākais pasaulē. Xinjiang Chalkis līdz 2018. gadam
bija otrs lielākais Ķīnā, trešais lielākais pasaulē un piederēja valsts korporācijai XPCC. Šādi lielie uzņēmumi dod aizdevumus
tomātu audzētājiem sēklu un pesticīdu iepirkšanai, piešķir zemi, nosaka pārdošanas apmērus un lemj par kultūru sugām,
kas ir jāaudzē. Ķīnas tomātu audzētāji maksā lielas maksas par lauksaimniecības zemi, stādījumiem, pesticīdiem, ūdeni,
laukstrādniekiem un transportēšanu, taču audzētāju peļņa no izaudzētajiem tomātiem bieži vien ir niecīga un neadekvāta.
Darbalaiks tomātu pārstrādes rūpnīcā parasti ir 12 stundas dienā9.
2018.gadā Ķīnā tomātu pastas ražošanas apjoms kritās par 39 %, salīdzinot ar 2017.gadu. Tā rezultātā otrs lielākais
pārstrādātājs – Xinjiang Chalkis pameta industriju un pārdeva savas 13 rūpnīcas. Lai gan laika apstākļi tomātu augšanas
sezonā šajā gadā kopumā bija labi, paaugstināta temperatūra jūlijā izraisīja ātru tomātu gatavošanos, kā ietekmē tomāti
straujāk bojājās un to ražai bija zemāka kvalitāte. Dienvidsiņdzjanā šajā gadā tika pārstrādāts viens miljons tonnu, un
Ziemeļsiņdzjanā – 1,8 miljoni tonnu tomātu. Šajā gadā pastā tika pārstrādāti no 500 līdz 550 tūkstošiem tonnu tomātu,
no kuriem COFCO Xinjiang Tunhe uzņēmumā – 200 tūkstoši tonnu. Turklāt dažu pēdējo
gadu laikā Ķīnas valdības ieviestās un 2018.gadā strikti pārraudzītās vides aizsardzības
prasības ir viens no tomātu pastas pārstrādes uzņēmumu un tomātu pārstrādes jaudas
samazināšanās iemesliem, jo liela daļa rūpnīcu jaunajām prasībām neatbilda10..
Pārstrādei audzētie tomāti ir atšķirīgi – to miza ir biezāka nekā parastajiem tomātiem, un
to garša atšķiras. Tas ierobežo pārstrādei audzēto tomātu tirdzniecību, jo šie tomāti der
galvenokārt rūpnieciskām vajadzībām nevis patēriņam svaigā veidā. Šis fakts padara
tomātu audzētājus atkarīgus no tomātu pārstrādes industrijas. Tāpēc Ķīnas tomātu
audzētājus lielā mērā ietekmē vietējā un starptautiskā tomātu pastas tirgus cenu
izmaiņas.
Gatavu tomātu transportēšana un piegāde pārstrādes rūpnīcām ir riskantākais posms
tomātu piegādes ķēdē. Šajā posmā parasti rodas lielākā daļa no audzētājiem aktuālākajām problēmām. Nekvalitatīva ceļu
infrastruktūra, problēmas ar pārvadājumu licencēm, satiksmes sastrēgumi līdz pārstrādes rūpnīcām un uzglabāšanas vietu
trūkums liek lauksaimniekiem Ķīnā zaudēt līdz pat 60 % no novāktā tomātu daudzuma. Liela daļa no tomātiem saspiežas,
saplaisā un sabojājas pirms tie tiek pārstrādāti tomātu pastā. Cīnoties ar neadekvāti zemām cenām lauksaimnieki reizēm
protestē un izber tomātus zemē pie pārstrādes rūpnīcu ražošanas līnijas vai vietējo biroju ēku ieejām, nevis nodod pārstrādei.
Turklāt, ilgstošu grūtību dēļ, kas ir saistītas ar tomātu transportēšanu, piegādi pārstrādei un ienākumu nestabilitāti, ik pa
laikam ir ziņas par tomātu audzētāju pašnāvībām. Šajā situācijā lielākā netaisnība ir tāda, ka kamēr Ķīnas tomātu ražotāji
cenšas izdzīvot, tomātu pastas pircēji – daudznacionālie pārtikas uzņēmumi, mazumtirgotāji, ātrās ēdināšanas restorānu
ķēdes – gūst milzīgu peļņu9.
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Lielākā daļa Ķīnā saražotās tomātu pastas Eiropu sasniedz ar jūras transportu. Kad kravas automašīnas ar tomātu pastu ir
vairāku dienu laikā ir nobraukušas ap pieciem tūkstošiem kilometru uz Ķīnas austrumu ostām, tomātu pasta tiek iekrauta
konteineros un konteineri – kravas kuģos. Konteineri ar tomātu pastas kravu mēro vairāk nekā 20 tūkstošus kilometru garu
ceļu gar Indonēziju, caur Suecas kanālu, kas krietni saīsina attālumu starp austrumiem un rietumiem, tālāk pa Vidusjūru un
Lamanšu, visbiežāk uz Roterdamas ostu, kur tie tiek pārkrauti transportēšanai uz dažādām citām Eiropas ostām. Latvijas
ģeogrāfiskais izvietojums ļauj piesaistīt Latvijas ostām kravas, kas tiek sūtītas uz Skandināviju. Kopumā Eiropas kečupa
ražošanas rūpnīcās tomātu pastas kravas nonāk tikai pēc pāris mēnešiem.
Tomātu pastas transportēšana uz Eiropas valstīm ir krietni mainījusies kopš 2013.gada, kad Ķīnas dzelzceļa uzņēmums
(China Railway Corporation) ienāca loģistikā. Jau kopš 2017.gada preču pārvadājumi no Ķīnas pa dzelzceļu tiek nodrošināti
uz 15 Eiropas pilsētām. Ķīnas dzelzceļa maršruts, saukts arī par Jauno Zīda ceļu, uz tālāko Eiropas vietu Londonu iet caur
Kazahstānu, Krieviju, Baltkrieviju, Poliju, Vāciju, Beļģiju un Franciju. Sliežu ceļu platuma atšķirības dēļ pārvadāšanai nav
iespējams izmantot vienu un to pašu ritošo sastāvu, tāpēc kravas konteineri ceļā vairākas reizes tiek pārkrauti. Neskatoties
uz to, pa dzelzceļu notiek arvien biežāki un apjomīgāki preču pārvadājumi uz Eiropu. Īsāks transportēšanas laiks ir ieguvums
starptautiskajām tomātu produktu ražošanas kompānijām. Izmaksas kuģu un dzelzceļa transportam ir gandrīz tādas pašas,
taču tomātu pastas nogādāšana, piemēram, uz Polijas pilsētu Lodzu, ar kuģi aizņem vidēji 28 dienas, bet ar vilcienu – tikai 14
dienas. Šis maršruts sākas Ķīnas pilsētā Čengdu (Chengdu), tālāk iet uz Urumči, no Ķīnas izbrauc caur Alatavu (Alataw), kas
ir Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā, tālāk caur Astanu šķērso Kazahstānu, caur Jekaterinburgu – Krieviju, caur Minsku
– Baltkrieviju, un Lodzu sasniedz pārvarot 9,965 km. Kopumā, pāreja no jūras uz dzelzceļa transportu ļauj lielajām tomātu
kečupa un citu galaproduktu ražošanas korporācijām samazināt tomātu pastas piegādes laiku un samazināt transporta
izdevumus12.

Kāda ir tomātu ražošana un pārstrāde Indijā?
Indijā, otrā lielākajā tomātu ražotājvalstī tomāti ir otrie visvairāk audzētie dārzeņi. 2017
.gadā Indijā tika izaudzēti 20,7 miljoni tonnu tomātu, kas ir gandrīz trīs reizes mazāk nekā
Ķīnā. Tomātu ražība Indijā ir 20 tonnas no hektāra, pasaulē vidējā ražība – 33 tonnas, bet
Ķīnā – 48 tonnas. 2015.gadā 10–15 % no Indijā audzētajiem tomātiem tika eksportēti13.
Šo iemeslu dēļ Indijai ir sarežģīti līdzināties Ķīnai, pat tad, ja Indija tomātu ražošanā ir otrajā
vietā pasaulē. Turklāt, tomātu pārstrāde Ķīnā ir labi organizēta un mehanizēta. Tomātu pastas
rūpnīcās Indijā vienā stundā tiek pārstrādātas 10–15 tonnas tomātu, taču Ķīnā vidēji pārstrādā 300–400 tonnas stundā.
Tomātu ražas novākšana Ķīnā ir vairāk mehanizēta, tāpēc novākto tomātu pašizmaksa Ķīnā ir zemāka nekā Indijā, neskatoties
uz 35 % lielo antidempinga nodokli, kas jāmaksā par Ķīnas tomātu masas tirgošanu pārstrādei Indijā. Līdz ar to, Ķīnas tomātu
pastas rūpniecība arvien vairāk izspiež Indijas tomātu pastas rūpniecību no pasaules tomātu produktu ražošanas tirgus un
liek meklēt jaunus ražošanas risinājumus – ražot citus tomātu produktus, taču tas lielā mērā palielina risku un samazina
ražošanas apjomu. Tajā pašā laikā Ķīnas pozīcijas tomātu pastas ražošanas un eksporta tirgū nostiprinās un aug13.

Kāda ir tomātu ražošana un pārstrāde Āfrikā?
Jaunākais un lielākais tomātu pastas tirgus ir Āfrika ar savu strauji augošo iedzīvotāju skaitu.
Taču Āfrikas kontinents kopumā nespēj piedāvāt savam iekšējam tirgum pietiekošu tomātu
un to produktu daudzumu. Lai arī daudzās Āfrikas valstīs tomātus audzē un tomātu produktus
ražo lielā kvantumā, gandrīz visas Āfrikas valstis patērē lielāku daudzumu tomātu nekā spēj
izaudzēt. Viena no svarīgākajām problēmām ir tomātu zudums – novāktie tomāti netiek
uzglabāti un pārstrādāti tā, lai tie saglabātos ilgāku laiku, tāpēc lielākā daļa izaudzētajiem
tomātiem sabojājas un nonāk atkritumos14.
Nigērija ir 14. lielākā tomātu ražotājvalsts pasaulē un vislielākā visā Subsahāras Āfrikā, kur gadā saražo 1.5 miljonus tonnu.
Valstī ir liels tomātu pastas pieprasījums, taču gandrīz puse patērētājiem pieejamās tomātu pastas ir importēta no Ķīnas
un Itālijas. Katru gadu tomātu produktu – tomātu biezeņu, pastas un konservu importam Nigērijā iztērē ap 500 miljoniem
dolāru, kas to padara par astoto lielāko tomātu importētājvalsti pasaulē pēc Irākas un Japānas. Taču nesenākie Nigērijas
valdības plāni ir veicināt tomātu audzēšanu, pārstrādi un tomātu produkcijas ražošanu valstī un līdz 2019.gada beigām
izskaust tomātu produktu importu, cerot, ka tas radīs vairāk nekā 500,000 papildus darbavietas14.
Nigērijā, kas ir Āfrikas lielākā ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju skaita ziņā (gandrīz 200 miljoni), zemnieki tradicionāli
ir audzējuši tomātus. Tomēr pašlaik vietējās rūpnīcas kečupā un citos tomātu produktos pārstrādā importēto nevis vietēji
ražoto tomātu pastu. Nigērijas tirgū ir pieejami dažādu zīmolu tomātu produkti, taču dažās pastās tomātu sastāvs ir niecīgs,
bet citās tomātu vispār nav. Viens no iemesliem šai situācijai ir tāds, ka lielākā daļa no saražotās tomātu pastas nāk no Ķīnas
iekšējā tirgus vajadzībām ražotajiem krājumiem. Ķīna savā nacionālajā virtuvē tomātus izmanto ļoti reti, un tomātu pastai
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raksturīgā garša un izskats šajās pastās tiek aizstāts ar citām sastāvdaļām. Ķīnas tomātu pastas ražotāju ienākšana Āfrikas
tirgū ietekmē vietējos zemniekus, kam tomātu audzēšana vairs nenodrošina ienākumus, jo ievestā pasta ir daudz lētāka par
vietējā ražojuma pastu no vietēji audzētajiem tomātiem14. Daudzi bijušie tomātu audzētāji ir starp migrantiem, kas, meklējot
pārtikušāku nākotni, riskē ar savu dzīvību, šķērso Sāhelas tuksnesi un Vidusjūru, dodas uz Eiropu un strādā nelegālu darbu
tomātu laukos Dienviditālijā.
Taču Nigērijā, tāpat kā citās pasaules valstīs, sociālās un solidaritātes iniciatīvas kļūst arvien populārākas. Viens no
veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem ir Tomato Jos – uzņēmums, kas atjauno tomātu ražošanas un pārstrādes
pieredzi Nigērijā. Šīs uzņēmējdarbības pieredzes virzītājs ir neapmierinātība ar to, ka Nigērijā izaudzētie tomāti netiek
novākti un lielā daudzumā sapūst uz lauka, jo audzētāji tos nespēj pārdot. Tai pašā laikā valsts patērē miljoniem dolārus
tomātu produkcijas importam. Tomato Jos savu uzņēmējdarbību sāka kā augstas kvalitātes pastas ražotājs no Nigērijā
audzētiem tomātiem. Pašreiz šis uzņēmums savu darbību balsta uz tomātu produktu īso jeb vietējo piegādes ķēdi, kurā
pilns produkta ražošanas cikls, arī audzēšana, transportēšana un pārstrāde, tiek veikts vienā valstī, sadarbojoties ar vairāk
nekā 100 mazajām tomātu audzētavām Nigērijas ziemeļu un centrālajā reģionā15.

Kāda ir tomātu ražošana un pārstrāde Eiropā kopumā un Eiropas lielākajā tomātu
valstī Itālijā?
Tomātu ražas lielumu ir grūti prognozēt. Pasaulē 2017. gadā kopumā tika pārstrādāti 37,8
miljoni tonnu tomātu, kas ir nedaudz mazāk nekā 2016. gadā, kad tika pārstrādāti 38,07
miljoni tonnas, un par 700 tūkstošiem tonnu mazāk, nekā šajā gadā pirms sezonas bija plānots
pārstrādāt. Tomātu ražu un līdz ar to, pārstrādes daudzumu vairākās valstīs samazināja
sausums (Itālijā), spēcīgas lietusgāzes tomātu stādīšanas laikā (Grieķijā, Turcijā, Kalifornijā
un Kanādā), un karstums visas vasaras garumā16, 18.
Eiropā ik gadu tiek kultivēti ap 8,5 miljoni tonnu tomātu. Tomātu pārstrādes rūpnīcas lielākoties atrodas Vidusjūras un
dažās citās valstīs, piemēram, Polijā un Ungārijā. Itālija ir nozīmīgākais pārstrādāto tomātu ražotājs Eiropā ar 53 % Eiropas
produkcijas, tai seko Spānija – 21 %, Portugāle – 11 % un Grieķija – 7 %. Pārstrādes tomātus audzē lielās saimniecībās, kas
ir specializējušās apjomīgā dārzeņu ražošanā18.
Dienviditālijā katru gadu tiek izaudzēts miljoniem tonnu tomātu. Taču lielo un mazo tomātu audzētāju saimniecību ikdiena
atšķiras. Daudzas mazās tomātu audzētavas ražas novākšanai nevar izmantot lielās mašīnas, tāpēc tomāti tiek vākti ar
rokām. Lai samazinātu izmaksas, saimniecību īpašnieki šajā reģionā tomātu ražas novākšanā bieži iesaista lēto darbaspēku –
viesstrādniekus. Itālijas tomātu saimniecībās joprojām tiek izmantoti simtiem tūkstoši viesstrādnieku, starp tiem liels skaits
ir nelegālie migranti. Šie strādnieki nonāk sistēmā, kas līdzinās mūsdienu verdzībai. Strādājot 12 stundas dienā septiņas
dienas nedēļā bez pārtraukumiem un medicīniskās aprūpes pieejamības, ar samaksu 3,50 eiro par 300 kilogramu tomātu
kastes piepildīšanu vai aptuveni 30 eiro dienā, viņi dzīvo pagaidu mītnēs un ir pilnībā atkarīgi no starpniekiem, kas ir vidutāji
starp strādniekiem ar lauksaimniekiem. Viesstrādnieki ir iestrēguši šajā valstī darot smagu un nepietiekami apmaksātu darbu,
taču tā bieži ir viņu vienīgā iespēja. Līdz ar to tiek apdraudēti arī ap 40 tūkstoši itāļu, kas darbu tomātu novākšanas sektorā
vairs nevar tik viegli atrast. Viņi ir kļuvuši par globālās pārtikas krīzes upuriem, jo saskarās ar izteiktu algu konkurenci17.
Kečupa garās jeb globālās piegādes ķēdes posmos – audzēšanā un pārstrādē – cieņpilni darba apstākļi un adekvāta samaksa
par darbu ir reta parādība. Tas nozīmē, ka tomātu kečupa patieso cenu veido arī draudi audzētāju un pārstrādātāju veselībai
un labklājībai, kas ētiskā pārtikas piegādes ķēdē nav iedomājama.

Kādu ietekmi uz vidi rada kečupa dzīves cikls?
Tomātu kečupa globālā tirgus vērtība ir aptuveni 2.9 miljardi eiro. Kādu un cik lielu ietekmi uz vidi tā rada? Kečups tiek
gatavots no dabīgām sastāvdaļām – tomātu pasta, skābuma regulētājs, saldinātājs, sāls un garšvielas, tomēr tās tāpat kā
kečupa būtiskākā izejviela – tomātu pasta – lielākoties nav vietējās izcelsmes. Vai to ražošana var un ieguve var radīt negatīvu
ietekmi uz vidi?
Patiesais stāsts par tomātu kečupa ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām ir apslēpts lauksaimniecības, rūpnieciskās
pārstrādes un transportēšanas procesos, kuru rezultātā tomāti dod bagātīgu ražu, kas tiek pārstrādāta par pastu, iegūtā
tomātu pasta kļūst par kečupu un nonāk lielveikalos un citās tirdzniecības vietās. Kečupa ražošanas ietekme uz vidi katrā
piegādes ķēdes posmā – audzēšana, novākšana, pārstrāde, transportēšana, ražošana, tirgošana, patēriņš – atšķiras. Turklāt,
ietekme uz vidi šajos procesos ir tik pat nozīmīga un vērā ņemama, cik kečupa industrijas sociālā un ekonomiskā ietekme.
Lai novērtētu kāda produkta ietekmi uz vidi, vispārpieņemtā zinātniskā metode ir produkta dzīves cikla analīze (DCA,
angliski – Life Cycle Asessment)19.
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Dzīves cikla analīze ir instruments, ar kura palīdzību var pētīt, kā produkti un procesi ietekmē vidi, sākot ar izejvielu ieguvi līdz
pat brīdim, kad produkts kļūst par atkritumu vai tiek pārstrādāts. DCA ietver visus svarīgos procesus, kas norisinās produkta
dzīves ciklā, ieskatot izejmateriālu un nepieciešamo ierīču ražošanu un ekspluatāciju. Starptautiskais DCA veikšanas
standarts ir ISO 1404019.
Arī kečupa piegādēs ķēdēm ir veiktas vairākas dzīves cikla analīzes 20, 21, 22 , kurās tiek novērtēti dažādi vides rādītāji, no kuriem
būtiskākā ietekme ir sekojošajiem:
◉◉ kečupa dzīves cikla posmos patērētais kopējais enerģijas apjoms (piem., elektroenerģija, siltums, degviela),
◉◉ ražošanas procesā izdalīto siltumnīcas efektu gāzu apjoms (oglekļa dioksīds, metāns, slāpekļa oksīds) un to ietekme
uz klimatu,
◉◉ tiešais (piem. laistīšanai izmantotais) vai netiešais (piem. enerģijas ražošanai nepieciešamais) ūdens patēriņš,
◉◉ dažādu veidu ietekme uz augsni (noplicināšanās, paskābināšanās) un ūdeni (eitrofikācija, paskābināšanās, dabisko
ūdens ekosistēmu izzušana),
◉◉ Apmērs, kādā radītas piesārņojošas, toksiskas un dzīviem organismiem bīstamas vielas (ekotoksicitāte),
◉◉ Apmērs, kādā izdalītas ozola slāni noārdošas vielas un citi rādītāji.
Viena kečupa pudeles ražošanai, transportēšanai un uzglabāšanai ir nepieciešams četras reizes lielāks enerģijas daudzums
nekā gala produkta enerģētiskā vērtība11. Tas nav pārsteidzoši, jo daudz enerģijas ir patērēts ne tikai audzēšanā, bet arī
pārstrādē, iepakojumā un uzglabāšanā.
Oglekļa pēda jeb siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu daudzums, kas tieši vai netieši izdalās atmosfērā.
Šādu izmešu ietekmi uz vidi mēra saskaņā ar starptautiski atzītām vadlīnijām, piemēram, SEG protokolu, ISO 14064–1 un PAS
2050. Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmē gaisa vidējās temperatūras izmaiņas uz zemeslodes, radot globālo sasilšanu un
klimata pārmaiņas.
Eitrofikācija, paskābināšanās un zemes izmantošana ir nozīmīgākie vides ietekmes rādītāji, kas raksturo ietekmi uz augsni
un ūdeni.
◉◉ Eitrofikācija ir pārmērīga vairāku uztura elementu (parasti slāpekļa un fosfora) uzkrāšanās, kas rodas notekūdeņu
novadīšanas un lauksaimniecības zemes mēslošanas dēļ un paātrina augu augšanu un savairošanos. Atbilstošo organisko
vielu noārdīšanās izraisa palielinātu skābekļa patēriņu un trūkumu, kas var izraisīt nevēlamu baktēriju, tostarp ciānbaktēriju
(zilaļģu) savairošanos un dabisko sugu samazināšanos vai izzušanu. Eitrofikācijas pakāpi mēra kilogramos ar slāpekļa
ekvivalentu vai fosfāta ekvivalentos kilogramos.
◉◉ Zemes izmantošana norāda uz pakāpi, kādā lauksaimniecība, rūpniecība un transports, u.c. ietekmē zemes, augsnes
kvalitāti un ietekmi uz dabiskajām dzīvotnēm (mežiem, pļavām, purviem, u.c.)
◉◉ Paskābināšanās raksturo uz ietekmi, kas saistīta ar paskābinošu vielu uzkrāšanos vidē, NOx (sastāv no slāpekļa
oksīda un slāpekļa dioksīda, ko galvenokārt rada fosilā kurināmā sadedzināšana), NH3 (amonjaks) un SOx (sēra oksīda
savienojumi). Šie savienojumi veicina augsnes un ūdens paskābināšanos, kas savukārt izraisa mežu un dabisko pļavu
platību samazināšanos, ezeru, upju un jūru ekosistēmu degradāciju.
Audzēšana
Kečupa dzīves cikls sākas ar tomātu audzēšanu, kurā radītās ietekmes uz vidi ir dažādas.
Dzīves cikla analīzes parāda, ka liela ietekme rodas no izmantotajiem minerālmēsliem,
jo to ražošanas procesā tiek emitēts daudz siltumnīcefekta gāzu21, kas veicina klimata
pārmaiņas. Tie veicina arī eitrofikāciju – upju, ezeru un jūru aizaugšanu. Ir gandrīz
neiespējami iegūt bagātīgu tomātu ražu lielās platībās bez pesticīdu lietošanas, jo ražu
apdraud dažādas pelējuma un vīrusu infekcijas. Taču intensīva pesticīdu lietošana
veicina augsnes auglības samazināšanos. Bez nosauktajām ietekmēm lauksaimniecības
ilgtspēju apdraud arī liels ūdens patēriņš, un sugu daudzveidības samazināšanās,
kas rodas zemes lietojuma maiņas rezultātā, dabiskās dzīvotnes pārveidojot par
lauksaimniecības zemēm.
Lai gan tomātu audzēšana siltumnīcā var būt ražīgāka, kā arī var būt nepieciešams mazāk ūdens un augu aizsardzības
līdzekļu, nekā audzējot tomātus uz lauka, tomātu audzēšanai siltumnīcā ir nepieciešams vairāk enerģijas un vairāk
materiālu infrastruktūras izveidei21. Siltumnīcu apkurināšana tomātu audzēšanai ārpus veģetācijas sezonas ievērojami
palielina siltumnīcefekta gāzu emisijas, un šī ietekme vairumā gadījumu ir lielāka nekā tā, kas rodas tomātus transportējot
no attālākiem reģioniem, kur tie var augt uz lauka5.
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Pārstrāde
Tomātu rūpnieciskajā pārstrādē nenovēršami rodas atkritumi, ieskaitot bojātus atšķirotos tomātus, kā arī tomātu mizas
un sēklas, kas tiek atdalītas. Tomātus mazgājot un attīrot tos no netīrumiem rodas industriālie notekūdeņi. Šādus ūdeņus
novadot upēs un ezeros bez attīrīšanas tiek ievērojami veicināta ūdeņu eitrofikācija un paskābināšanās un piesāŗnojums ar
toksiskām vielām. Taču Ķīnā 2014. gadā tikai neliela daļa pārstrādes rūpnīcu bija investējušas atbilstošās attīrīšanas iekārtās.
Lielākā daļa pārstrādes rūpnīcu mehāniski atdala cieto notekūdeņu daļu no šķidrās, un pēdējo novada vidē bez attīrīšanas9.
Daudz enerģijas tiek patērēts arī, lai tomātus pārstrādātu pastā un iztvaicētu no tiem ūdeni, taču šī procesa rezultātā būtiski
tiek samazināta produkta masa, un šādi samazinās arī nākamajā posmā pastas transportēšanai nepieciešamie resursi un
izmeši21.

Iepakojums
Kečupa ražošanā rodas dabai nedraudzīgākais blakusprodukts – iepakojums.
Tā galvenais uzdevums ir nodrošināt produktu drošu transportēšanu un ērtu
lietošanu, kā arī pagarināt produktu lietošanas termiņu.
Vairākās kečupa dzīves cikla analīzēs20,21,22 minēts, ka liela ietekme uz
vidi rodas no iepakojuma, ko izmanto tomātu pastas uzglabāšanai un
transportēšanai lielos apjomos. Visbiežāk tie ir lieli plastmasas maisi,
tērauda mucas, koka paletes un citi materiāli21. Šī iepakojuma saražošana
rada lielu siltumnīcefekta gāzu apjomu, kā arī toksisku vielu emisijas. Turklāt
šis iepakojums pirms izmantošanas arī var būt mērojis garu ceļu. Piemēram,
daļa no aseptiskajiem maisiem, kuros tiek iepakota tomātu pasta sūtīšanai
uz Zviedriju, tiek ražoti Nīderlandē un tad transportēti uz Itāliju tomātu
pastas iepildīšanai21.
Ne mazāk būtisks ir iepakojums gala produktam. Kečupa plastmasas pudeļu ražošanā parasti tiek izmantots polipropilēns
(PP). Pudeles tiek izgatavotas ar speciālas pūšamās formas palīdzību. Biežāk pieejamās tomātu kečupa plastmasas pudeles
sastāv no pieciem slāņiem: PP iekšējā siena, saistviela, EVOH barjeras slānis, saistviela, PP ārsiena. Zviedrijā ražotam
tomātu kečupam pudeles tiek ražotas Lielbritānijā vai Zviedrijā no materiāliem, kuru izcelsme ir Japāna, Itālija, Beļģija, ASV
un Dānija. Pudeles korķim ir atsevišķs stāsts. Tas tiek gatavots no Dānijā ražota polipropilēna un transportēts uz kečupa
rūpnīcām Zviedrijā. Pudelēs iepildītā kečupa transportēšanai uz lielveikaliem un citām pārdošanas vietām tiek izmantots
liels daudzums polietilēna plēves un gofrētā kartona21. Iepakojumu veido arī pudeļu, etiķetes, kartona kastes un koka
paletes, ko izmanto transportēšanai. Katra no šīm iepakojuma sastāvdaļām ir ražota atsevišķi un atsevišķi tiek transportēta
uz kečupa ražošanas rūpnīcu.
Iepakojums ir nozīmīgs kečupa un citu tomātu produktu dzīves cikla uzturēšanas komponents, taču tā izvēle (vieglāks stikla
iepakojums, kartona kastes, u.c.) var samazināt produkta kopējo ietekmi uz vidi un klimatu. Piemēram, kečupa piegādes
ķēde, kurā ir izmantots tērauda iepakojums, rada ap 50 % no kopējām piegādes ķēdes siltumnīcefekta gāzu emisijām, taču,
ja tā vietā tiek izmantots stikla iepakojums – rodas vidēji 40 % no kopējām emisijām, bet ja kartona iepakojums – vidēji 5 %22.

Transports
Kečupa transportēšana un loģistika ir svarīga tomātu nogādāšanai no lauka uz pārstrādes rūpnīcu, no pārstrādes rūpnīcas
uz kečupa ražošanas rūpnīcu, no kečupa ražošanas rūpnīcas uz lielveikaliem un citām tirdzniecības vietām, kā arī no
tirdzniecības vietas līdz patērētāja ledusskapim. Transports kopumā, tai skaitā preču transports, rada ievērojamu ietekmi
uz vidi. No visas enerģijas, kas pasaulē tiek patērēta transportam, 96 % joprojām tiek saražoti dedzinot fosilo kurināmo
(benzīns, dīzelis, dabasgāze, u.c.)23. Transporta kustības izplūdes gāzes un putekļi, izraisītais troksnis un vibrācija negatīvi
ietekmē ne tikai cilvēku, bet arī visas ekosistēmas veselību. Transports rada aptuveni piekto daļu no visām cilvēku radītājām
siltumnīcefekta gāzu emisijām24. Fosilo kurināmo dedzināšana izraisa arī augsnes un ūdens paskābināšanos, kas noved pie
sauszemes un ūdens ekosistēmu degradācijas. Galvenokārt to rada gaisā nonākušie slāpekļa oksīda (NOx) un sēra dioksīda
savienojumi25.
Apmēru, kādā preču un izejvielu transports konkrētā piegādes ķēdē ietekmē vidi un klimatu, nosaka daudzi faktori:
transportlīdzekļa veids, pārvaramais attālums, degvielas veids, transportlīdzekļa degvielas patēriņš, kravnesība un citi. Līdz
ar to videi draudzīgākā izvēle ir jāizdara, veicot aprēķinus konkrētajā piegādes ķēdē, vērtējot individuālā produkta dzīves
ciklu un pieejamo transporta veidu: jācenšas izvēlēties transports ar pēc iespējas mazāko ietekmi uz vidi, paturot prātā, ka
virsmērķis ir pēc iespējas samazināt ceļa garumu un nepieciešamību pēc transporta kopumā27.
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Sauszemes ceļu transports rada lielu daļu oglekļa dioksīda, ogļūdeņražu,
slāpekļa oksīdu un sīko daļiņu izmešu. Dīzeļa dzinēji, ar ko lielākoties ir
aprīkotas kravas automašīnas, emitē mazāku apjomu oglekļa dioksīda nekā
benzīna dzinēji, taču tiem ir lielas slāpekļa oksīda un sīko daļiņu (putekļu)
emisijas26. Tāpat nav mazsvarīgs arī kravas auto radītais troksnis. Lai gan
daudzviet pasaulē izmanto troksni mazinošu infrastruktūru (skaņas barjeras gar
lielceļiem), sauszemes transports joprojām ir lielākais trokšņu piesārņojuma
avots Eiropā29, Ķīnas pilsētās28 un citur.
Sliežu transporta radītā ietekme uz vidi ir atkarīga no tā, vai tiek izmantoti ar dīzeļa dzinēju vai elektrisko dzinēju aprīkoti
vilcieni. Elektrovilcienu izmantošana var būt pat ar divreiz zemākām siltumnīcefekta gāzu emisijām uz vienu tonnkilometru
(mērvienība, ko izmanto, lai salīdzinātu dažādus transporta veidus – 1 tonnas kravas pārvešana 1 kilometra attālumā), nekā
tad, ja tiek izmantoti dīzeļvilcieni. Tas, protams, ir atkarīgs arī no tā, kā izmantotā elektroenerģija ir iegūta (no atjaunojamiem
energoresursiem, dedzinot ogles, atomelektrostacijās vai citādi)27 .
Gaisa transportam starptautiskajos preču pārvadājumos ir liela nozīme, jo tas dod iespēju transportēt materiālus un preces
no to ražošanas vietas uz jebkuru tirdzniecības vietu visā pasaulē. Lai arī lielākoties preces tiek pārvadātas ar pasažieru
lidmašīnām īpašos konteineros bagāžas nodalījumā, pārvadāšanai tiek izmantotas arī īpašas kravas lidmašīnas, kas
no pasažieru lidmašīnām atšķiras ar apaļāku korpusu, augstāk novietotiem spārniem un asti, un daudz riteņiem. Gaisa
transportam lielākās ar vidi saistītās problēmas ir slāpekļa oksīda, oglekļa dioksīda, ogļūdeņražu un citu klimatam vai
videi kaitīgu vielu izmeši27. No visiem preču transporta veidiem tieši gaisa transports izdala lielākās siltumnīcefekta gāzu
emisijas uz vienu tonnkilometru un, līdz ar to, ir klimatam nedraudzīgākais. Daudz enerģijas tiek iztērēts, lai paceltos un
nolaistos, tāpēc īsāku attālumu pārvadājumiem parasti emisijas uz vienu tonnkilometru ir lielākas nekā garu attālumu
pārvadājumiem31.
Kravas kuģi, kas ir būvēti preču vai citas kravas pārvadāšanai,
ir salīdzinoši energoefektīva transporta alternatīva. Tie ir
aprīkoti ar krāniem un citām iekārtām kravas konteineru
iekraušanai un izkraušanai. Transporta kuģi ir būvēti no
metināta tērauda un to vidējais kalpošanas ilgums ir 25–30
gadi. Kravas kuģi pārvadā sauso kravu (piem., mašīnu, kravas
konteineru), šķidro kravu (piem., degvielas, ķīmisku šķidrumu)
un jaukto kravu (piem., vienā virzienā – nepārstrādāta eļļa,
atpakaļ virzienā – akmeņogles). Tiem ir salīdzinoši zemas
SEG emisijas uz vienu tonnkilometru, kaut arī mēdz būt
lielas slāpekļa oksīdu un sēra dioksīda emisijas, jo kravas kuģu darbināšanai izmantotā degviela ir ar augstu sēra saturu
un pilnībā nesadeg. Kravas kuģi ceļo salīdzinoši ilgāku laiku, taču mūsdienās transporta kompānijas cenšas pārvadāšanas
laiku maksimāli saīsināt – kuģi kļūst ātrāki un līdz ar to pieaug arī degvielas patēriņš un kaitīgo vielu emisijas27.
Ja salīdzina dažādus preču transporta veidus pēc siltumnīcefekta gāzu emisijām, tad nedaudz mazākās tās ir dzelzceļa
un kravas kuģu transportam. Kravas auto radītās emisijas ir būtiski lielākas, vislielākās tās ir gaisa pārvadājumiem31.
Tomēr konkrēta produkta piegādes ķēdi iespaido dažādi faktori, un videi draudzīgākā varianta atrašanai ir vajadzīga
padziļināta izpēte.
Lai tomātu kečups būtu pievilcīgs patērētājiem, tiek veikti dažādi mārketinga pasākumi. Tomātu kečups ir lēta un pieejama
prece. Tas tiek reklamēts kā sastāvdaļa dažādiem citiem pārtikas produktiem un ēdieniem. Tomātu kečupu var atrast
visur: dažādos pārtikas produktos, atsevišķos iepakojumos veikalos, mazās plastmasas paciņās kafejnīcās, u.c. Arī tomātu
kečupa iepakojums ir daudzveidīgs: stikla un plastmasas pudeles, metāla konservu kārbas, plastmasas paciņas – tas atbilst
dažādām gaumēm un vajadzībām. Taču, jo mazāks ir iepakojuma tilpums, jo vairāk resursu tajā ir ieguldīts.
Kad kečups ir izlietots, vislabāk kečupa pudeli būtu izskalot un izmest iepakojuma materiālam
paredzētajā atkritumu konteinerā. Atkritumu apsaimniekošana ir pēdējais posms tomātu
produktu, ieskaitot kečupa, stāstā. Šajā posmā ietekmi uz vidi un klimatu nosaka izmesto
tomātu produktu – bioloģisko atkritumu un to iepakojumu apsaimniekošana. Plastmasas
iepakojumu var nogādāt atkārtotai pārstrādei rūpnīcās, kur no tā var ražot sekundārās izejvielas
granulu formā. No granulām var gatavot jaunus plastmasas izstrādājumus: kanalizācijas
aku pamatnes, preču paliktņus, caurules, kastes un daudz ko citu. Lielākā iztukšoto kečupa
plastmasas pudeļu daļa netīras nonāk nešķiroto sadzīves atkritumu konteineros atkritumos,
kur tās tiek nogādātas atkritumu poligonos vai atkritumu dedzināšanas rūpnīcās, kur, tos
sadedzinot, tiek ražota elektroenerģija un siltums. Taču sadzīves atkritumu dedzināšana
enerģijas ieguvei nav risinājums atkritumu problēmai. Atkritumu pārstrādes rūpnīcu primārais
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mērķis ir nevis enerģijas ražošana, bet gan atkritumu apsaimniekošana. Atkritumu dedzināšanu nevar uzskatīt par atkritumu
pārstrādi, jo enerģijas ražošanā tiek iznīcināts daudz derīgu resursu (piem., organiskie, pārstrādājamie materiāli), un šāda
atkritumu apsaimniekošana neatbilst aprites ekonomikas principiem, kad resursi tiek ilgāk saglabāti un izmantoti labākajā
iespējamajā veidā.
Ņemot vērā visu aprakstīto, ir sarežģīti noteikt, kurā kečupa piegādes posmā – ražošanā, pārstrādē vai transportēšanā –
ir jāuzņemas vislielākā atbildība par ietekmi uz klimatu, dabas resursiem un enerģiju. Lielākoties šāda veida informāciju
ražotāji, pārstrādātāji un transportētāji izvairās publiskot. Turklāt, ietekmes mazināšanas risinājumi nav pieejami jau gatavu
ieteikumu veidā. Tie ir veiksmīgi maskējušies dilemmu un kompromisu veidolā. Tāpēc cerīgai klimata pārmaiņu ietekmētai
nākotnei būtu nopietni jādomā par pārtiku: ko lietojam uzturā, vai varam atļauties resursus izmantot neefektīvi, un varbūt
labāk resursus būtu ieguldīt ēdiena ražošanā, kas ir mazāk pārstrādāts, veselīgāks un ar lielāku enerģētisko vērtību?

Kas ietekmē pārtikas zudumu un atkritumu rašanos globālajā tomātu piegādes ķēdē?
Pasaulē kopumā gandrīz 18 % tomātu jeb 1,5 miljoni tonnu tiek pārdoti patērētājiem, un pārējais apjoms tiek pārstrādāts
pārtikas produktos, piemēram, kečupā, makaronu mērcēs un tomātu konservos. Taču liela daļa no izaudzētajiem tomātiem
līdz mūsu galdam nenokļūst. Ķīnā no katras ražas trīs no pieciem tomātiem jeb 60 % tiek izmesti pirms to pārstrādes
rūpnīcās. No visiem izmestajiem tomātiem viens no pieciem jeb 20 % tiek izmesti, jo tie nav pietiekoši sarkani. Tomātu
pārstrādē līdz 40 % no visa tomātu daudzuma ir blakusprodukti – galvenokārt miza un sēklas, ko ražošanā nereti uzskata
par atkritumiem. Turklāt, tomātu izšķērdēšana katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā ir atšķirīga.
◉◉ Audzēšana. Tomātu zudumu var ietekmēt klimata un vides faktori,
kvalitātes kritēriji, pārprodukcija, neraža, cenu kritums, lauksaimniecības
inventārs, pasūtījuma atsaukšana, lauksaimniecības prasmes, zādzības,
strādnieku veselība.
◉◉ Novākšana. Tomātu zudumu var ietekmēt nepiemērota ražas
novākšana un uzglabāšana, vāji tehniskie risinājumi un nodrošinājums,
klimata un vides faktori, negatavas vai nekvalitatīvas ražas vākšana,
strādnieku veselība, atbilstības noteikumi (angliski – compliance
regulations).
◉◉ Pārstrāde. Tomātu zudumu var ietekmēt vāji tehniskie risinājumi
un nodrošinājums, sarežģījumi temperatūras kontrolē, neprasmīgi
cilvēkresursi, pakošanas un mārketinga sarežģījumi.
◉◉ Transportēšana. Tomātu zudumu var ietekmēt vāja infrastruktūra
un loģistika, pārvadāšanas un pārkraušanas sarežģījumi (bojāts
iepakojums, ..), vājš stratēģiskais menedžments.
◉◉ Ražošana. Tāpat kā tomātu pārstrādes posmā, ražošanā tomātu
zudumu var ietekmēt vāji tehniskie risinājumi un nodrošinājums, sarežģījumi temperatūras kontrolē, neprasmīgi izmantoti
cilvēkresursi, pakošanas un mārketinga sarežģījumi.
◉◉ Tirgošana. Tomātu zudumu var ietekmēt neadekvāti liels pieprasījums, pasūtīšanas sarežģījumi, nepareizs adresāts,
kosmētiskie standarti (neglītie augļi un dārzeņi), akcijas “DIVI PAR VENU CENU”, marķējumi “IETEICAMS LĪDZ” un “IZMANTOT
LĪDZ”.
◉◉ Patēriņš:
▶▶ sabiedriskajā ēdināšanā – nesamērīgi lielas
porcijas, pārtikas uzglabāšanas risinājumi un
nodrošinājums, klientu izvēle, pārtikas pārpalikumu
pārvaldības infrastruktūra;
▶▶ mājsaimniecībās – zināšanas un attieksme,
prasmes un ieradumi (iepirkšanās, gatavošana,
uzglabāšana, saldēšana, produktu pārpalikumu
izmantošana), sociālās normas un tradīcijas,
līdzcilvēku un nozīmīgo cilvēku piemērs, pārtikas
pārpalikumu pārvaldības infrastruktūra.
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Kečupa ceļš “no lauka līdz galdam” ilustrē ne tikai kečupa, bet arī daudzu citu plaša patēriņa produktu piegādes ķēdes. Bieži
šīs ķēdes ir garas, sarežģītas un patērētājam grūti izsekojamas. Taču mums – patērētājiem piegādes ķēdes caurspīdīgums
un adekvāta korporatīvi sociālā atbildība no ražotājiem, ēdinātājiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem kļūst aizvien
svarīgāka. Turklāt pozitīvas pārmaiņas notiek arī likumdošanā un politikā. Jaunais Eiropas Savienības regulējums nosaka,
ka arī Latvijā no 2020. gada 1. aprīļa ražotājiem ir jānorāda produktu galveno sastāvdaļu izcelsme32.
Šajā materiālā iekļautā informācija palīdzēs jauniešiem dziļāk izprast pārtikas piegādes ķēžu struktūru, atpazīt vides, sociālās
un ekonomiskās problēmas, kas šādās piegādes ķēdēs rodas, īpašu uzmanību pievēršot pārtikas atkritumu mazināšanai
visos piegādes ķēdes posmos, un plānot iniciatīvas šo problēmu risināšanai taisnīgas, mierpilnas un ekoloģiski līdzsvarotas
pasaules izveidei.
Ceļš uz atbildīgu pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu mazināšanu sakas jau šodien!

18

Izmantotie avoti
1. EUFIC, 2001. The origins of Tomatoes.
2. Zhang, X. et al. 2010. Apple and tomato chains in China and the EU. LEI, Wageningen UR.
3. Jessica, W. 2020. “What Conditions Do Tomatoes Need to Grow?” Home Guides, SF Gate.
4. Casey, C. 2017. What’s the Buzz? How Tomatoes Are Pollinated. UC ANR.
5. Talve, S. 2012. Kečupa dzīves cikls. Tartu Universitātes Dabas muzejs. FOODWEB projekts.
6. Far West China, 2011. Your Ketchup Probably Came from Xinjiang.
7. FAO, 2019. Countries by tomato production.
8. Tomato News, 2019: The Architecture of Global Trade in 2017-2018.
9. Chen Wu et al. 2014. Made in China: Social and Environmental Risk Study on Chinese Supply Chain of Tomato Products. SRI.
10. Tomato News, 2018. China: Crop situation as of 25 September.
11. Behind the Label: Tomato ketchup.
12. Jensen, T. P., Rail transport has become more competitive in speed and cost., Tshcudi Logistics.
13. Mohan, R., 2019 India’s biggest tomato district surrenders to cheap Chinese pulp. DownToEarth.
14. Sanchez, D. 2016. Why tomato paste is such a big deal in Nigeria. The Moguldom Nation.
15. Iwuoha, J. P. 2016. Tomato Millionaires In The Making: How These 4 Smart Entrepreneurs Are Making Money from Africa’s
Tomato Problems. Smallstarter.
16. Ellson, A. 2017. Migrant workers in Italy ‘exploited’ for cheap tomatoes. The Times.
17. The Observers. 2018. ‘Modern slavery’ for migrant tomato pickers in Italy (1/2).
18. The Observers. 2018. ‘Fair’ tomato sauce offers a taste of better treatment for migrant workers in Italy (2/2).
19. FOODWEB, 2013. Baltic environment, food and health, from habits to awareness. Dzīves cikla analīze.
20. LIFE PREFER, The prefer project: product environmental footprint enhanced by regions. LIFE Orientation document.
21. Andersson, K., Ohlsson,T., Olsson, P. 1998. Screening life cycle assessment (LCA) of tomato ketchup: a case study. Journal
of Cleaner Production, 6, 277-288 pp.
22. Palma, G., et al. 2014. LCA of tomato sauce made in France with French and with Turkish tomato paste. XIII International
Symposium on Processing Tomato 1081.
23. Ritchie, H., Roser, M. 2019. CO2 and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data.
24. International Energy Agency. 2019. Renewables. Market analysis and forecast from 2019 to 2024: Transport.
25. Swedish Environmental Protection Agency. 2003. Environmental impact of different modes of transport – method of
comparison.
26. Lloyd, A. C., Cackette, T. A., 2011. Diesel Engines: Environmental Impact and Control. Journal of the Air & Waste
Management Association.
27. Green Spider & Swedish Environmental Protection Agency. 2000. Environmentally sustainable goods transport in
Europe: ideas and practical examples.
28. Jing, M., Chunjiang, Li., Mej-Po, K., Yanwei, C. 2018. A Multilevel Analysis of Perceived Noise Pollution, Geographic
Contexts and Mental Health in Beijing. Int J Environ Res Public Health.
29. EEA, 2014. Noise in Europe, EEA Report No 10/2014.
30. McKinnon, A. CO2 Emissions from Freight Transport: An Analysis of UK Data. Logistics Research Centre, Heriot-Watt
University.
31. Airportwatch.org.uk. 2020. Air Freight – what’s the problem?
32. Zemkopības Ministrija. 2020. Ziņojumi presei: No 1. aprīļa pārtikas ražotājiem jānorāda pārtikas produkta galvenās
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta. 27.01.2020
Papildu materiāli par tomātiem un kečupu:
1.
2.
3.
4.
5.

Kečupa aprites loks http://foodweb.ut.ee/tomato/?language=lv_LV
Kečupa dzīves cikls http://foodweb.ut.ee/s2/111_253_88_Keupa_dzves_cikls.pdf
Raibā tomātu pasaule: Mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai. 2017. Rēzekne.
The Squashed Tomato Challenge https://practicalaction.org/squashed-tomato-challenge-5
The Empire of Red Gold – dokumentālā filma, 54 min. https://vimeo.com/ondemand/theempireofredgold2

19

UZDEVUMS 1:1

IESKATS KONVENCIONĀLAJĀ TOMĀTU AUDZĒŠANĀ
Konteksts:
Dalībniekiem tiek dots īss ieskats tomātu audzēšanas ikdienā un problēmās, ar uzsvaru uz
tomātu audzēšanu Ķīnā kā būtisku kečupa globālā tirgus daļu. Informatīvais ieskats noderēs
tālākajām aktivitātēm.

Nepieciešamie materiāli:
katrai grupai 9 attēli no tomātu audzētavām un 9 īsi attēlu apraksti.

Uzdevums:
Atrodiet katram attēlam atbilstošo tekstu.

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Vai kāds ir audzējis tomātus? Kas bija viegli, kas sarežģīti?
2. Kas ir konvencionālā lauksaimniecība? Ar ko tā atšķiras no bioloģiskās lauksaimniecības?
3. Kāda varētu izskatīties tomātu audzēšana liela apjoma plantācijās? Ar ko tā varētu atšķirties no
tomātu audzēšanas mājsaimniecībās?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Kas bija jauns un kas pārsteidza?
2. Kādas netaisnības varētu būt šādā tomātu audzēšanā?
3. Kādi ir biežākie ražas zudumu iemesli lauksaimniecībā?
4. Kādi varētu ražas zuduma rašanās iemesli, audzējot tomātus? Kā tos varētu novērst, lai visi izaugušie
tomāti kļūtu par kečupu?

Padomi organizatoram:
◉◉ Pareizās atbildes paši dalībnieki uzdevuma beigās var pārbaudīt, salīdzinot attēlu autoru atsauces
(tās ir norādītas gan aprakstos, gan uz attēliem),
◉◉ Visērtāk attēlu parakstus ir drukāt uz bieza papīra un salikt aploksnēs – katru komplektu savā
aploksnē, kuru studentu grupas izņem un uzdevuma beigās saliek atpakaļ,
◉◉ Attēlus visērtāk ir glabāt, saspraustus ar papīra saspraudēm
pa komplektiem.
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IESKATS KONVENCIONĀLAJĀ TOMĀTU AUDZĒŠANĀ (9)
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Siņdzjanas (Xinjiang) Uiguru autonomais reģions atrodas vēsturiskā Zīda ceļa robežpunktā, un to
apdzīvo kazahi, uiguri un dažādas musulmaņu etniskās grupas. Province atrodas līdzenumā, kur ir
sauss kontinentāls klimats, kas nodrošina ideālus apstākļus tomātu audzēšanai. Garas saulainas dienas
un diennakts temperatūras svārstības ir lieliski nosacījumi, lai tomātos veidotos cukurs un likopēns –
dabiskais antioksidants. Pārstrādei audzētie tomāti ir ar atšķirīgu garšu un biezāku mizu. Šie tomāti der
rūpnieciskām vajadzībām nevis patēriņam svaigā veidā, tāpēc tomātu audzētāji ir atkarīgi no tomātu
pārstrādes industrijas. Tomātu produkcija Siņdzjanā veido vairāk nekā 70 % no valsts kopējā apjoma, un
reģions spēj ik gadu eksportēt vairāk nekā 700 000 tonnu tomātu produktu uz vairāk nekā 100 valstīm un
reģioniem. Tas Ķīnu padara par lielāko tomātu ražotājvalsti pasaulē.

Attēls: Tomātu ražas vācējs Ķīnas ziemeļrietumos – Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā.
Foto: Xiņhua/Jiang Wenyao
Avots: http://www.china.org.cn/photos/2011-08/08/content_23164060.htm
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Ķīnā tomātus pārstrādei audzē gan liela, gan neliela apjoma lauksaimniecībās. Daļa no mazajiem
lauksaimniekiem nomā zemi no valsts, savukārt citi strādā lielos valsts uzņēmumos. Lauku darbos
tomātu ražas novākšanā pārsvarā tiek nodarbinātas sievietes, kuru darbalaiks ir ap 12 stundām dienā
un darbs ir ļoti zemu apmaksāts. Vīrieši vairāk tiek nodarbināti tomātu piegādē no lauka līdz rūpnīcām
un tomātu pārstrādes rūpnīcās. Ražas novākšanas laikā šie strādnieki strādā ap 16 stundām dienā 30-40
dienas no vietas. Tāpēc Siņdzjanas tomātu audzētājiem tomāti ir ne tikai peļņas avots, bet arī dzīvesveids.
Ķīnā ikgadējais tomātu pastas eksports ir viena trešā daļa no tomātu pastas kopējā pasaules eksporta,
un tā tiek eksportēta uz Mongoliju, Krieviju, Vjetnamu un arī uz Eiropas valstīm. Tāpēc pat tad, ja kečups
tiek pārdots ar norādi, ka ir ražots Itālijā, Francijā vai Latvijā, pastāv liela varbūtība, ka kečupa ražošanas
pamatsastāvdaļa – tomātu pasta – ir ražota un eksportēta no Ķīnas.

Attēls: Siņdzjanas Janki Huejas (Yanqi Hui) autonomā reģiona lauksaimnieki labi padevušos tomātu
ražas vākšanu sāk augustā.

Foto: Chinaxinjiang
Avots: http://en.chinaxinjiang.cn/

Itālija ir nozīmīgākais pārstrādāto tomātu ražotājs Eiropā ar 53 % no Eiropas produkcijas, tai seko
Spānija – 21 %, Portugāle – 11 % un Grieķija – 7 %. Pārstrādes tomātus audzē lielās saimniecībās, kas ir
specializējušās apjomīgā dārzeņu ražošanā. Taču tomātu ražas lielumu ir grūti prognozēt. Pasaulē 2017.
gadā kopumā tika pārstrādāti 37,8 miljoni tonnu tomātu, kas ir nedaudz mazāk nekā 2016.gadā, kad
tika pārstrādāti 38,07 miljoni tonnas, un par 700 tūkstošiem tonnu mazāk, nekā šajā gadā pirms sezonas
bija plānots pārstrādāt. Tomātu ražu un līdz ar to, pārstrādes daudzumu vairākās valstīs samazināja
sausums (Itālijā), spēcīgas lietusgāzes tomātu stādīšanas laikā (Grieķijā, Turcijā, Kalifornijā un Kanādā),
un karstums visas vasaras garumā.

Attēls: Zemnieki vāc tomātus Dienviditālijā.
Foto: dream_one
Avots: https://www.videoblocks.com/video/panoramic-view-of-farmers-kneeling-in-the-field-pickingtomatoes-south-of-italy-bwlcgdn5fjf60sq32
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Dienviditālijā katru gadu tiek izaudzēts miljoniem tonnu tomātu. Taču lielo un mazo tomātu audzētāju
saimniecību ikdiena atšķiras. Daudzās mazajās tomātu audzētavās tomāti tiek vākti ar rokām. Lai
samazinātu izmaksas, saimniecību īpašnieki tomātu ražas novākšanā iesaista lēto darbaspēku –
viesstrādniekus. Starp simt tūkstošiem viesstrādnieku liels skaits ir nelegālie migranti. Šie strādnieki
nonāk sistēmā, kas līdzinās mūsdienu verdzībai. Strādājot 12 stundas dienā septiņas dienas nedēļā
bez pārtraukumiem un medicīniskās aprūpes, ar samaksu 3,50 eiro par 300 kilogramu tomātu kastes
piepildīšanu vai aptuveni 30 eiro dienā, viņi dzīvo pagaidu mītnēs un ir atkarīgi no starpniekiem starp
strādniekiem ar lauksaimniekiem. Šī situācija apdraud arī ap 40 tūkstoši itāļu, kas darbu tomātu
novākšanas sektorā nevar viegli atrast, jo saskarās ar izteiktu algu konkurenci.

Attēls: Migranti, kas Itālijā tiek ekspluatēti lēto tomātu ražas vākšanā.
Foto: Tony Gentle / Reuters
Avots: https://www.thetimes.co.uk/article/migrant-strādnieces-italy-izlieto-priekš-lētie-tomāti-x 5
sqv5bm6

Tomātu kečups, ko iegādājamies veikalos, gandrīz vienmēr ir globālās piegādes ķēdes produkts. Taču
informācija par tomātu pastas un citu sastāvdaļu izcelsmes uz produkta iepakojuma uzrādīta netiek.
Zināmā mērā tas pircējus tur neziņā un maldina. Kečupa globālās piegādes ķēdes posmos – audzēšanā
un pārstrādē – cieņpilni darba apstākļi un adekvāta samaksa par darbu ir reta parādība. Tas nozīmē,
ka tomātu kečupa patieso cenu veido arī draudi audzētāju un pārstrādātāju veselībai un labklājībai.
Patiesais stāsts par tomātu kečupa ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām nav apslēpts tā sastāvdaļās, bet
gan lauksaimniecības, rūpnieciskās pārstrādes un transportēšanas procesos, kuru rezultātā tomāti dod
bagātīgu ražu, kas tiek pārstrādāta pastu, kas, savukārt, kļūst par kečupu un nonāk tirdzniecības vietās.
Kečupa ražošanas ietekme uz vidi katrā piegādes ķēdes posmā – audzēšana, novākšana, pārstrāde,
transportēšana, ražošana, tirgošana, patēriņš – atšķiras. Turklāt, ietekme uz vidi šajos procesos ir tik pat
vērā ņemama, cik kečupa industrijas sociālā ietekme.

Attēls: Konservēšanai paredzēto tomātu pārstrāde “Kagome Australia” rūpnīcā Ečukā Austrālijā
Viktorijas štata ziemeļos.

Foto: Warwick Long
Avots: https://www.abc.net.au/news/2014-03-28/tomātu-biskvītu/5350814
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Novākto tomātu transportēšana un piegāde pārstrādes rūpnīcām ir visriskantākais posms tomātu
piegādes ķēdē. Šajā posmā rodas lielākā daļa no audzētājiem aktuālākajām problēmām. Nekvalitatīva
ceļu infrastruktūra, problēmas ar pārvadājumu licencēm, satiksmes sastrēgumi līdz pārstrādes rūpnīcām
un uzglabāšanas vietu trūkums liek lauksaimniekiem zaudēt līdz pat 60 % no novāktā tomātu daudzuma.
Liela daļa no tomātiem saspiežas, saplaisā un sabojājas pirms tie tiek pārstrādāti tomātu pastā.

Attēls: Tomātu transportēšana uz rūpnīcu Siņdzjanā (Xinjiang), kur pārstrādā vairāk nekā 70 % Ķīnas
tomātu. Attēlā redzamas tikai četras kravas mašīnas ar tomātiem, vēl 30 gaida, kad tiks apstrādāta viņu
krava.

Foto: www.farwestchina.com
Avots: https://www.farwestchina.com/blog/your-ketchup-probably-came-from-xinjiang/

Indijā, otrā lielākajā tomātu ražotājvalstī, tomāti ir otrie visvairāk audzētie dārzeņi. Džašpura (Jashpur),
kas atrodas Indijas štatā Čhatīsgarhā (Chhattisgarh), ir slavena ar tomātiem. Sezonā vairāk nekā 4000
zemnieku 4,120 hektāros zemes stāda tomātus. Lielu risku Indijas tomātu audzētājiem sagādā samaksa
skaidrā naudā, jo rūpnīcām, kas iepērk tomātus, bieži vien dažādu apstākļu dēļ ir skaidras naudas nav. Arī
samaksa čekos rada papildus apgrūtinājumus, jo skaidras naudas izņemšana no bankām ir laikietilpīga.
Šie apstākļi rada biežu un krasu tomātu iepirkuma cenu kritumu, kā dēļ lauksaimnieki atsakās pārdot
tomātus par lētu cenu. Tā vietā tomāti tiek izbaroti mājlopiem vai sabērti kaudzēs un iznīcinātu, uzbraucot
virsū ar smago tehniku.

Attēls: Indijas štata Čhatīsgarhas lauksaimnieki protestējot izber tomātus uz ceļa braucamās daļas.
Foto: Shirish Khare
Avots: http://www.catchnews.com/india-news/cash-crunch-falling-prices-chhattisgarh-farmersdump-tomatoes-on-road-in-protest-1481289840.html
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Indijas tomātu ražošanas nozarei ir sarežģīti līdzināties Ķīnai, pat tad, ja Indija tomātu ražošanā ir otrajā
vietā pasaulē. Ķīnas tomātu pastas rūpniecība arvien vairāk izspiež Indijas tomātu pastas rūpniecību no
pasaules tomātu produktu ražošanas tirgus un liek meklēt jaunus ražošanas risinājumus – ražot citus
tomātu produktus, taču tas lielā mērā palielina risku, samazina ražošanas apjomu un samazina tomātu
iepirkuma apjomu. Šādā situācijā laba raža zemniekiem sagādā papildus apgrūtinājumu, kas bieži vien
pāraug neapmierinātībā ar situāciju un protestos, kuros tomātu raža tiek iznīcināta visiem pieejamās
sabiedriskās vietās. Zemnieki uzskata, ka šādi protesti ir cieņpilna atbilde uz neadekvāti zemajām
iepirkumu cenām.

Attēls: Aizkaitināti par netaisnību Indijas štata Čhatīsgarhas (Chhattisgarh) lauksaimnieki iznīcina pašu
audzēto un vākto tomātu ražu pilsētas tirgus laukumā.

Foto: @Devinder_Sharma
Avots: https://www.indiatoday.in/fyi/story/tomato-piecdesmit-paisa-demonetition-chhattisgarhmarathwada-bihar-356721-2016-12-09

Tomāti, kam ir neregulāra forma vai neatbilstošs izmērs, netiek iepirkti, jo neatbilst augstākās kvalitātes
produktu tirgus standartiem. Patērētājiem tiek piedāvāti tikai ideālas formas tomāti. Šī iemesla dēļ
atkritumos izmesto tomātu daudzums ir neiedomājams – no 69 % līdz 87 %. Austrālijas valdība norāda,
ka pārtikas izšķērdēšana katru gadu valstī izmaksā $20bn. Tomēr ekoloģiskie un ilgtspējas jautājumi
kļūst aktuālāki, un dažās valstīs veikali sāk tirgot arī ne tik perfektus kartupeļus, gurķus un citus neglītos
augļus un dārzeņus.

Attēls: Kvīnslendas štata Bandabergas pilsētas pievārtē izbērtie izbrāķētie tomāti.
Foto: Sanšainkostas Universitāte, Austrālija
Avots: https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/13/you-say-tomato-retailers-say-wasteresearch-finds-produce-problems

29

UZDEVUMS 1:2

TOMĀTU AUDZĒŠANA
Konteksts:
Šajā uzdevumā dalībnieki iejūtas tomātu audzētāju situācijā un “audzē tomātus”, atbildot
uz jautājumiem. Audzējot produkciju, lauksaimniecībā vienmēr rodas zudumi, to lielums
ir atkarīgs no laikapstākļiem, kaitēkļiem, darba spēka pieejamības un citiem faktoriem. Šī
uzdevuma mērķis ir to “pieredzēt”, 10 minūšu (vienas sezonas) laikā mēģinot “izaudzēt” pēc
iespējas vairāk tomātu, no kuriem daļa neglābjami aizies bojā (kas tiks pārbaudīts nākamajā
uzdevumā). Jautājumi ir saistīti ar tomātu audzēšanu un pārtikas atkritumu mazināšanas
tematiku, kas caurvijas visai simulācijai.

Nepieciešamie materiāli:
katra grupa saņem darba lapas ar 50 uzdevumiem, lapiņas atbilžu pierakstīšanai, kravas furgonu attēlus
(5–8) un sarkanu marķieri.

Uzdevums:
◉◉ Grupā risiniet uzdevumus pēc kārtas vai jauktā secībā, organizējot savu darbu tā, lai 10 minūtēs
atbildētu uz pēc iespējas lielāku skaitu jautājumu,
◉◉ Pierakstiet atbildes uz lapiņas, vai darba lapās,
◉◉ Par katru atbildi, kuru pierakstāt, ar sarkano marķieri iezīmējiet kādā no furgonu attēliem vienu
tomātu,
◉◉ Katrs furgonā iezīmētais tomāts simbolizē 1 tonnu tomātu, kas ir izaudzēta un iekrauta furgonā
transportēšanai uz tomātu pārstrādes rūpnīcu. Katrā furgonā var iekraut maksimums 8 tonnas (8
iezīmētus tomātus).

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt tomātu zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā? Kā tos varētu novērst, lai visi
izaugušie tomāti kļūtu par kečupu?

Padomi organizatoram:
◉◉ Mudiniet dalībniekus nerisināt visiem vienu jautājumu, bet sadalīt jautājumu lapas savā starpā, lai
ātrāk tiktu uz priekšu,
◉◉ Uzsveriet, ka šajā uzdevumā dalībniekiem NAV jāpārbauda atbilžu pareizība, bet jācenšas dotajā
laikā (10 min) pēc iespējas pareizāk atbildēt uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu,
◉◉ Lai motivētu dalībniekus, varat apsolīt balvu grupai, kura būs saražojusi visvairāk tomātu ar
vismazākajiem zudumiem (nepareizi atbildētiem jautājumiem), ko pasniegsiet pēc nākamā uzdevuma,
◉◉ Ja atbildes uz jautājumiem katra grupa pierakstīs uz atsevišķas lapiņas, darba lapas varēs atkārtoti
izmantot citās nodarbībās, tādejādi taupot papīru. Darba lapas iespējams ielaminēt un pēc katras
nodarbības nodezinficēt, lai ievērotu higiēnu.
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UZDEVUMS 1:2

TOMĀTU AUDZĒŠANA
1. Kas notiek ar lielāko daļu Ķīnā ražotās tomātu pastas? Tā tiek...1
a. pārdota un patērēta Ķīnā b. izniekota c. eksportēta uz Eiropu un ASV d. izmantota organiskās sarkanās krāsas ražošanai
2. 98 % no Ķīnas ražotajiem tomātu eksporta produktiem ir …2
a) tomātu pasta ~250 kg mucu iepakojumā

b) zīmola kečups tetrapaku iepakojumā

c) tomātu sula

d) svaigi tomāti

3. Ķīnas tomātu pastas eksports veido …. no pasaules tomātu pastas eksporta apjoma3
a) 3 %

b) 80 %

c) 30 %

d) 100 %

4. Kādas ir tomātu pastas vai kečupa ražošanai selekcionētu tomātu īpašās pazīmes?4 (2 atbildes ir pareizas)
a) biezāka miza

b) atšķirīga garša

c) mazāks izmērs

d) lielāks ūdens saturs

5. Atrodiet katram reģionam attiecīgo tomātu produktu daudzumu, ko apēd viens cilvēks gadā5:
a)

ASV

(1) 23 kg uz vienu cilvēku

b) ES

c) Āzija (ieskaitot Ķīnu)

(2) 3 kg uz vienu cilvēku

(3) 343 kg uz vienu cilvēku

6. Atrodiet marķējumam ar attiecīgo aprakstu:
Marķējums

1) IETEICAMS LĪDZ
2) IZLIETOT LĪDZ

sniedz informāciju par

a) pārtikas kvalitāti
b) pārtikas drošumu

c) 88

d) 1000

c) 1/4

d) 1/10

7. Eiropā ik gadu izšķērdē ... miljonus tonnu pārtikas6
a) 2

b) 44

8. … no visas pasaulē ražotās pārtikas tiek izšķērdēta.7
a) 1/2

b) 1/3

9. Kurā piegādes ķēdes posmā ES 28 dalībvalstīs izmet visvairāk pārtikas?8
a) pārstrāde

b) tirdzniecība

c) ražošana

d) mājsaimniecības

10. Kurš reģions rada visvairāk pārtikas atkritumu uz vienu iedzīvotāju gadā?9
a) Eiropa un Ziemeļamerika

b) Subsahāras Āfrika

c) Dienvidamerika

d) Dienvidāzija, Dienvidaustrumāzija

11. Kāda ir definīcija? Pārtika, ka nonāk uz atkritumos pārtikas ķēdes beigās (mazumtirdzniecība un gala patēriņš), ir...10
a) izmestā pārtika

b) pārtikas atkritumi

c) pārtikas zudumi

d) pārtikas pārpalikumi

12. Pasaulē visvairāk izniekotās pārtikas grupas ir...11
a) gaļa un cieti saturošas saknes

b) graudaugi un dārzeņi

c) piens un olas, zivis un jūras veltes

d) eļļas augi, pākšaugi un augļi

13. Pārtikas atkritumi rada siltumnīcefekta gāzes, kas silda planētu. Kura no šīm NAV siltumnīcefekta gāze?
a) oglekļa dioksīds

b) metāns

c) slāpekļa oksīds

d) skābeklis

14. Ierakstiet burtus pareizajā secībā (divi vārdi): Pārtikas atkritumi rada būtisku mūsu planētas …. Ā D E E I I J M Ņ O P R S S U U V
15. Ja pārtikas atkritumi būtu valsts, tā būtu pasaulē trešā lielākā...12
a) plastmasas atkritumu
ražotāja

b) nefiltrētu notekūdeņu
ražotāja

c) siltumnīcefekta gāzu ražotāja d) atjaunojamās enerģijas
ražotāja

Social Resources Institute. 2014.Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China. Amsterdam
Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 3. lpp
Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 11. lpp
4
Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 12.lpp
5
Saskaņā ar Ķīnas Kečupa nozares attīstības ziņojuma statistiku. Citēts pēc: Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China
6
Eiropas Komisija. Infografika
7
Fusions, 2016. Estimates of European Waste levels.
8
Fusions, 2016. Estimates of European Waste levels. 4.lpp
9
FAO, 2011. Global food losses and waste
10
Parfitt et al. 2010. Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. The Royal Society publishing
11
FAO, 2013. Food wastage footprint. Impacts on natural resources, 103. lpp
12
Zaļā brīvība, 2018, Videopadoms “Pārtikas pārpalikumi”
1
2
3
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16. Kura veida mājsaimniecības rada visvairāk pārtikas atkritumu uz vienu iedzīvotāju?13
a) viena cilvēka
mājsaimniecības

b) ģimenes mājsaimniecības

c) viena vecāka ģimenes mājsaimniecības,
kurās ir divi vai vairāk bērni

d) ģimenes mājsaimniecības ar
pusaudžu vecuma bērniem

17. Kur ledusskapī ir labākā vieta dārzeņu glabāšanai?
a) durvju plauktos

b) centrālajos plauktos

c) apakšējos plauktos

d) augšējos plauktos

c) Rumānija

d) Polija

18. Kura valsts ir lielākā tomātu ražotāja Eiropā14
a) Itālija

b) Grieķija

19. Kuriem dārzeņiem ir vislielākie ražošanas apjomi Eiropā15
a) burkāni, redīsi, tomāti

b) brokoļi, baklažāni, sīpoli

c) tomāti, burkāni, sīpoli

d) baklažāni, gurķi, cukīni

20. Kura valsts NAV viena no trijām lielākajām tomātu pastas ražotājām visā pasaulē?16
a) Argentīna

b) Ķīna

c) ASV

d) Itālija

21. Sakārto tomātu piegādes ķēdes posmus pareizā secībā (atrodi pareizo kārtas numuru katram posmam):
1

2

3

4

5

a) patēriņš

b) pārstrāde

c) novākšana un uzglabāšana pēc ražas novākšanas

d) audzēšana

e) izplatīšana un tirdzniecība

22. Cik kg tomātu ir nepieciešams, lai saražotu 1 kg tomātu pastas?17
a) 1 kg

b) 6 kg

c) 19 kg

d) 100 kg

23. Aprēķini! Cik kg pārtikas vidēji izmet katrs Eiropas iedzīvotājs?18
9 x 9 + 3 ÷ ⅓ = ….. kg
a) 90 kg

252 kg

324 kg

82 kg

24. Ja tiek saražota pārtika, kas netiek apēsta, kas vēl tiek izniekots?19
a) sugu daudzveidība

b) ūdens

c) enerģija

d) visas atbildes ir pareizas

25. Atrodi četrus vārdus, kas saistīti ar pārtikas atkritumiem!
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26. Kurš pārtikas produkts, kad tiek izmests, rada vislielāko daudzumu izšķērdētas enerģijas?20
a) piens

b) tomāti

c) liellopu gaļa

d) kukurūza

27. Kuri ir efektīvi veidi, kā samazināt pārtikas izmešanu atkritumos?21
a) uzrakstiet iepirkumu
sarakstu un plānojiet, kādus
ēdienus gatavosiet

b) sasaldējiet ēdienu un tā
pārpalikumus

c) izmantojiet savītušus augļus
smūtijiem, dārzeņu un gaļas
atgriezumus zupai

Parfitt et al. 2010. Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050. The Royal Society publishing, 376 lpp
Eurostat, citēts Gavrilă and Kruzslicika 2010, 2
15
Eurostat, citēts Gavrilă and Kruzslicika 2010, 2
16
Dokumentālā filma “The Empire of Red Gold”, 2017
17
Dokumentālā filma “The Empire of Red Gold”, 2017
18
Fusions, 2016. Estimates of European Waste levels
19
World Wildlife fund. Take the food waste quiz
20
World Wildlife fund. Take the food waste quiz
21
World Wildlife fund. Take the food waste quiz
13
14
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d) tie visi ir lieliski ieteikumi
pārtikas atkritumu
mazināšanai

28. Pārtikas atkritumu mazināšana var būtiski palīdzēt:
a) novērst biodaudzveidības
mazināšanos

b) samazināt klimata
pārmaiņas

c) novērst badu pasaulē

d) visus nosauktos

29. Cik stundu laikā pēc ražas novākšanas ir jāapstrādā tomāti?22
a) 3 stundas

b) 7 stundas

c) 24 stundas

d) 78 stundas

c) cukura

d) piparu un citu garšvielu

30. Tomātu kečups satur lielu daudzumu..
a) sāls

b) eļļas

31. Pārtikas atkritumu cēloņi ražošanas nozarē ir...23
a) pārtikas pārprodukcija

b) nestandarta formas augļu un dārzeņu izmešana

c) produktu un iepakojuma bojājumi

d) visi

32. Pārtikas atkritumu cēloņi mazumtirdzniecības nozarē ir …24
a) tirdzniecības standarti (piem. produktu
estētiskie standarti)

b) nepārdotās produkcijas
neefektīva pārvaldība

c) nepareiza pieprasījuma paredzēšana
(pārāk lieli apjomi piedāvājumā)

d) visi

33. Lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu...25
a) jāsamazina algas, lai
mājsaimniecībām būtu mazāk naudas,
ko tērēt pārtikai, kas netiek apēsta

b) jāuzlabo mājsaimniecību
informētība un pārtikas
taupīšanas prasmes

c) cilvēkiem jācenšas ēst vairāk, d) visi
lai apēstu visu un nekas netiktu
izmests

34. Kā apgalvo ASV kečupa zīmols Heinz, atvērts kečupa iepakojums būtu jāuzglabā...26
a) atvērtā plauktā

b) slēgtā skapī

c) ledusskapī

d) uz virtuves galda

35. Kad sadzīves pārtikas atkritumi nav novēršami, tos vajadzētu... Ē K M O O P S T T
a) kompostēt

b) iemest atkritumu tvertnē

c) pārstrādāt

d) atdot dzīvnieku barošanai

d) ir tikpat labi kā izskatīgie

c) satur halucinogēnas vielas

36. Neregulāras formas (līki, saauguši, ..) augļi un dārzeņi..
a) ir bīstami veselībai

b) ir ar rūgtu garšu

37. Pārtikas atkritumu daudzums, kas rodas bagātajās valstīs, ir aptuveni vienāds pārtikas daudzumam, ko saražo...27
a) Zviedrijā

b) Subsahāras Āfrikā

c) Latvijā

d) Austrālijā

38. Pārtikas atkritumu samazināšana nozīmē arī to, ka tiek mazināta...28
a) ekoloģiskā degradācija

b) bads

c) nabadzība

d) visi

39. Atrodi trīs jomas (nozares), ar kurām ir saistīti pārtikas atkritumi un to mazināšana Ģ E K K O T I A O Ē I K J A E L N K A O O M I
40. Kādi ir ANO uzskati par pārtikas izšķērdēšanu?29
a) 10 gadu laikā tirdzniecības
un mājsaimniecības posmā tā
ir jāsamazina uz pusi

b) tā nav būtiska problēma

c) ir citas neatliekamākas
problēmas

d) šī problēma ir jāatrisina tām
valstīm, kas pārtikas atkritumus
rada visvairāk

41. Atrodiet tekstā izlaistos vārdus!
(a) … aptuveni 20 % no kopējās saražotās pārtikas tiek zaudēti vai izšķērdēti, bet 55 miljoni (b) … nevar atļauties kvalitatīvu maltīti katru
otro dienu. c) … rada vairāk nekā pusi no kopējiem pārtikas atkritumiem ES (47 miljoni tonnu). Kopumā 70 % no (d). … atkritumiem
rodas mājsaimniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā (FUSIONS, 2016).30
1) mājsaimniecības

2) cilvēki

3) ES

Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 11. lpp, 48. lpp
European Comission. Questions and Answers on Food Waste Minimisation and Food Packaging Optimisation
24
European Comission. Questions and Answers on Food Waste Minimisation and Food Packaging Optimisation
25
European Comission. Questions and Answers on Food Waste Minimisation and Food Packaging Optimisation
26
Heinz. Frequently asked questions. Do I need to refrigerate ketchup? https://heinz.custhelp.com/
27
Foodtank. 2015. 10 facts on foodwaste
28
FEPS, 2018. Annual report
29
United Nations. Sustainable Development goals. Sustainable Development goal 12
30
European Comission. Food safety. Stop Food waste
22
23

33

4) pārtika

42. Tomātu transportēšanu no lauka uz pārstrādes rūpnīcu Ķīnā ir atļauts veikt...31
a) tikai ar mazām kravas
automašīnām, lai nesabojātu
asfaltu

b) tikai ar smagiem kravas
automobiļiem, lai izvairītos no
satiksmes sastrēgumiem

c) tikai ar jaunām kravas
automašīnas, kas darbojas ar
elektroenerģiju

d) tikai ar vienu kravas
automašīnu vienam
lauksaimniekam

43. Tomātu audzētāji Ķīnā saskaras ar … , ko izraisa nepārtraukta audzēšana32
Ierakstiet burtus pareizajā secībā (divi vārdi): A A A Ā C E G I I L N N N N O P S S Š U

44. Izmaksas tomātu audzētājiem pieaug, īpaši izmaksas par...
Atrodiet trīs vārdus, divi no tiem sastāv no diviem vārdiem.33
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45. Kas tas ir?
Es esmu sarkans, un man ir sēklas,
un esmu arī apaļš,
mani var atrast salātos.
a) tomāts

b) baklažāns

c) redīsi

d) Zemene

b) Dienvidāzija

c) Dienvidamerika

d) Āfrika

46. Tomātu auga izcelsme ir34
a) Eiropa

47. Kas katru gadu augusta pēdējā trešdienā notiek Bunolā, Valensijā, Spānijā?
a) Tomātu kauju festivāls

b) Grandioza picas balle, ko
organizē pašvaldība

c) Kečupa gatavošanas
meistarības konkurss

d) Svinīga tomātu ražas
novākšana

48. Atrodiet jēdzienam pareizo skaidrojumu:
a) Nenovēršami pārtikas atkritumi

b) Novēršami pārtikas atkritumi

1) Pārtika un dzēriens, kas kādā brīdī pirms izmešanas bija
ēdams (piemēram, maizes šķēle, āboli, gaļa) un ko varēja
izmantot, lai pabarotu cilvēkus trūkumā vai dzīvniekus.

2) Atkritumi, kas rodas pārtikas vai dzērienu gatavošanas
procesā un kas nav ēdami (piemēram, gaļas kauli, olu
čaumalas, ananāsu miza, tējas maisiņi).

49. Kādi ir galvenie pārtikas izšķērdēšanas iemesli?
a) Mēs pērkam vairāk pārtikas, b) Ir pagatavots pārāk daudz ēdiena, un mēs
c) Ir beidzies produktu d) Visi iepriekš minētie
nekā varam apēst
neuzglabājam un neizmantojam pārpalikumus
derīguma termiņš
50. Kad ir labākais laiks, lai sāktu mazināt atkritumos izmesto pārtikas daudzumu:
a) Pirmajā jaunā b) Jebkura diena c) Tam nav nozīmes, jo nav iespējams būtiski
gada dienā
ir labākā
samazināt pārtikas izšķērdēšanu

Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 25. lpp
Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 23. lpp
Social and Environmental Risk Study on Tomato Products Supply Chain in China, 11. lpp
34
Dokumentālā filma “The Empire of Red Gold”, 2017
31
32
33

34

d) Tad, kad mājas tuvumā ir nodrošināta
otrreizējās pārstrādes infrastruktūra

UZDEVUMS 2:1

TOMĀTU KVALITĀTES KONTROLE
Konteksts:
Kad tomāti ir izaudzēti Sindzjanas provinces laukos, tie tiek nogādāti uz turpat reģionā esošajām
pārstrādes rūpnīcām, kurās ražo tomātu pastu. Par tomātu transportēšanu uz rūpnīcām ir
atbildīgi paši lauksaimnieki. Ja tomātu krava pa ceļam uz rūpnīcu iekļūst ilglaicīgā sastrēgumā,
tā var sabojāties, un lauksaimniekiem tie ir zaudējumi. Šajā uzdevumā dalībnieki iejūtas
nākamajā ķēdes posmā – kvalitātes kontroles darbinieka situācijā, kurš pārstrādes rūpnīcā
tomātu kravām novērtē kvalitāti – vai tomāti nav sapuvuši, sažuvuši vai mehāniski bojāti.

Nepieciešamie materiāli:
katra grupa saņem atbilžu sarakstu 50 uzdevumiem.

Uzdevums:
◉◉ Tomātu audzētāji uz pārstrādi drīkst sūtīt tikai pilnas lielās kravas mašīnas, ko nosaka Sindzjanas
provincē ieviestie ierobežojumi (ar mērķi mazināt sastrēgumus). Ja jūsu grupā ir mašīnas, kurās ir mazāk
par 5 tonnām tomātu (5 tomātu zīmējumiem), tās uz pārstrādes rūpnīcu nebrauks – atlieciet tās malā kā
zudumus,
◉◉ Pārbaudiet atbildes. Par katru nepareizi atbildēto jautājumu izsvītrojiet kādā no kravas furgoniem
vienu tomātu – izsvītrotie tomāti (viena tonna par katru) simbolizē pārtikas zudumu,
◉◉ Saskaitiet kopā neizsvītrotos tomātus – cik ir palicis veselo tomātu tonnu pēc kvalitātes kontroles?
◉◉ Grupa, kurai pēc nepilno kravas mašīnu atlasīšanas un tomātu kvalitātes kontroles ir palicis visvairāk
tomātu tonnu, ir nodevusi pārstrādei lielāko tomātu apjomu.

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Cik lielu daļa no novāktajiem tomātiem, Jūsuprāt, neiztur kvalitātes kontroli un tiek izmesti pārstrādes
posmā?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt tomātu zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā? Kā tos varētu novērst, lai visi izaugušie
tomāti kļūtu par kečupu?

Padomi organizatoram:
◉◉ Lai dotu iespēju grupām izpildīt uzdevumu ātrāk, varat piedāvāt grupām vairākas atbilžu lapu kopijas.
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UZDEVUMS 2:1

TOMĀTU KVALITĀTES KONTROLE
Pareizo atbilžu saraksts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

C
A
C
A, B
A – (3), B – (1), C – (2)
1 – A, 2 – B.
C
B
D
A
B
B
D
VIDES PIESĀRŅOJUMU
C
A
C
A
C
A
1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – e, 5 – a
B
A
D
PĀRPALIKUMI, KOMPOSTS, BIODAUDZVEIDĪBA,
RAŽOŠANA

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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46.
47.
48.
49.
50.
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C
D
D
C
C
D
D
B
C
A
D
B
D
EKOLOĢIJA, ĒTIKA, EKONOMIKA
A
A – 3, B – 2, C – 1, D – 4
B
AUGSNES NOPLICINĀŠANA
MĒSLOŠANU, STRĀDNIEKU ALGĀM, ZEMES NOMU
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UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ
Konteksts:
Kad tomāti tiek atgādāti uz rūpnīcu, tie netiek uzglabāti nepārstrādātā veidā, bet uzreiz nokļūst
pārstrādes līnijā. Pārtikas zudumi – tomātu mizas un sēkliņas, tomātu pārpalikumi konteineru
un iepakojumu stūros un malās, sabojājušies tomāti pārmērīgas baktēriju savairošanās vai
tehnikas dīkstāves tehnikas dēļ – var rasties dažādos tomātu pārstrādes posmos. Pārtikas
zudumi var radīt negatīvu ietekmi uz vidi (ūdens piesārņojums un paskābināšanās, SEG emisijas,
iepakojuma atkritumu neilgtspējīga utilizācija, u.c.). Uzdevumā dalībnieki attīsta prasmi šos
riskus atpazīt un meklē iespējas, kā tos mazināt.

Nepieciešamie materiāli:
katrai grupai komplekts ar 8 attēliem no dažādām tomātu pastas ražošanas rūpnīcām, izdrukas ar attēlu
parakstiem (2 lapas katrai grupai)

Uzdevums:
◉◉ Apskatiet bildes un paskaidrojošos tekstus un pārrunājiet bildēs redzamo situāciju par pārtikas zudumu
tomātu pārstrādes laikā,
◉◉ Atrodiet 5 iespējamos pārtikas zuduma iemeslus,
◉◉ Atrodiet 3 riskus negatīvai ietekmei uz vidi,
◉◉ Pierakstiet grupas diskusijas rezultātus,
◉◉ Prezentējiet tos pārējām grupām.

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Vai kāds ir bijis augļu/dārzeņu pārstrādes rūpnīcās? Kādi procesi varētu notikt tomātu pārstrādes
rūpnīcās? Ko tajās dara ar tomātiem?
2. Kādi ir tomātu pārstrādes apstākļi Ķīnas rūpnīcās? Vai tie varētu atšķirties no apstākļiem tomātu
pārstrādes rūpnīcās Eiropā? Ar ko?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt tomātu zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā? Kā tos varētu novērst, lai visi tomāti
kļūtu par kečupu?
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UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (1)

Photo: NAN

UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (2)

Photo: www.tomatojos.net
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UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (3)

Photo: www.tomatojos.net

UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (4)

Photo: www.tomatojos.net
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UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (5)

Photo: www.ecplaza.net

UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (6)

Photo: www.tomatobrfoods.com
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UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (7)

Photo: Egyptian Streets

UZDEVUMS 2:2

PĀRTIKAS ZUDUMI TOMĀTU PĀRSTRĀDĒ (8)

Photo: Raja Kamran
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1. attēls. Tomātu pastas pagatavošanai ir nepieciešams daudz tomātu. Tomātu pastas pārstrādes
rūpnīcās ir vajadzīga pastāvīga svaigu tomātu piegāde, un ir svarīgi, lai tomātu pārstrādes līnija pastāvīgi
darbotos ar maksimālu jaudu. Ja ietilpība samazinās zem noteikta sliekšņa vai sliktākajā gadijumā - ja
tomātu pastu nevar gatavot visas dienas garumā, ražošana ir pilnībā jāaptur, un visas iekārtas ir jāiztīra.
Rūpnīcas dīkstāve un iekārtu tīrīšana var izraisīt tomātu izšķērdēšanu lielos apjomos. Tādā gadījumā
ir apdraudēti gan tikko iepirktie atvestie svaigie tomāti, kas gaida savu izkraušanu ārā, gan jau rūpnīcā
esošie tomāti, kas atrodas dažādās pārstrādes stadijās.

Attēls: Tomātu piegāde pārstrādei rūpnīcā Nigērijā
Foto: Nigērijas ziņu aģentūra (News Agency of Nigeria, NAN)
Avots: http://www.tomatojos.net/08-tomato-paste-processing/

2. attēls. Svaigi tomāti rūpnīcā nonāk kravas automašīnās, kas tiek novirzītas uz izkraušanas zonu.

Operators, izmantojot speciālu cauruli vai strēli, ielej kravas automašīnā lielu daudzumu ūdens, lai
tomātus varētu veiksmīgāk izkraut. Izmantojot ūdeni, tomāti bez bojājumiem nonāk savākšanas iekārtā.
Ūdens no savākšanas iekārtas ienes tomātus pacēlājā, noskalo tos un nogādā šķirošanas nodalījumā.
Šķirošanas nodalījumā darbinieki atlasa priekšmetus, kas nav tomāti, kā arī bojātos, zaļos un citas
krāsas tomātus. Tos novieto uz brāķējumu transportiera un pēc tam savāc, lai tos aizvestu. Šajās iekārtās
šķirošanas process var būt arī automatizēts.

Attēls: Tomātu pastas ražošana: tomātu iekraušana un šķirošana
Foto: www.tomatojos.net
Avots: http://www.tomatojos.net/08-tomato-paste-processing/
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3. attēls. Tomātu pārstrāde pastā ir rūpniecisks process, kur pārstrādei piemērotie tomāti tiek ievietoti

smalcināšanas iekārtās un sasmalcināti. Tad iegūtā masa tiek uzkarsēta, lai varētu atdalīt tomātu
mīkstumu no mizām, serdēm un sēklām. Atdalīšana notiek ar sietu palīdzību. Kopumā, ap 95 % no
visas tomātu masas tiek sasmalcināta tik smalki, lai varētu iziet cauri sietiem. Atlikušie 5 %, kas sastāv
no rupjākiem seržu, mizu un sēklu gabaliem, tiek uzskatīti par atkritumiem un izmesti vai pārdoti kā
lopbarība.

Attēls: Tomātu pastas ražošana: tomātu smalcināšana un viendabīgas masas ieguve
Foto: www.tomatojos.net
Avots: http://www.tomatojos.net/08-tomato-paste-processing/

4. attēls. Iegūtās viendabīgās tomātu masas tvaicēšana ir visenergoietilpīgākais posms un rada

visvairāk siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tvaicētājs automātiski regulē tomātu masas ieplūšanu un
gatavā koncentrāta izplūšanu, operatoram tikai jāiestata koncentrācijas līmenis. Tomātu masa tvaicētāja
iekšpusē iziet dažādas stadijas, tās koncentrācija pakāpeniski palielinās no 5 % procesa sākumā, līdz 28 %
- 36 % procesa beigās, kad tiek iegūts nepieciešamais blīvums. Viss tvaicēšanas process notiek vakuuma
apstākļos, temperatūrā zem +100 °C. Tad koncentrētajam tomātu biezenim pievieno saldinātājus, etiķi,
sāli, garšvielas, pārbauda tā kvalitāti un vēlreiz uzkarsē, lai to varētu iepildīt transportēšanai paredzētajā
iepakojumā.

Attēls: Tomātu pastas ražošana: tomātu biezeņa tvaicēšana
Foto: www.tomatojos.net
Avots: http://www.tomatojos.net/08-tomato-paste-processing/
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5. attēls. Visbeidzot tomātu pastai ir veikta kvalitātes pārbaude un tā tiek pildīta transportēšanai

paredzētajā iepakojumā. Lielākā daļa iekārtu gatavo tomātu pastu sapako, izmantojot iepriekš sterilizētus
aseptiskus maisus, lai produkts nenonāktu saskarē ar gaisu, līdz tas nonāk līdz klientam. Pēc iepakošanas
šo tomātu pastas koncentrātu var uzglabāt līdz 24 mēnešiem. Dažās iekārtās tomātu pasta tiek fasēta
neaseptiskos apstākļos. Šai pastai pēc iesaiņojuma ir jāveic papildu posms – to uzkarsē, lai pasterizētu,
un pēc tam 14 dienas to uzrauga, pirms tā tiek nodota klientam. Tad tomātu pastas iepakojumi tiek
aizzīmogoti un var sākt ceļu uz kečupa ražošanas rūpnīcām vai pa tiešo pie ēdinātāja vai patērētāja.

Attēls: Tomātu pastas ražošana: tomātu pastas fasēšana transportēšanai,
Foto: www.ecplaza.net

6. attēls. septiskā iepakojuma maisā iepildīta tomātu pasta ir vienkārši transportējama. Iepakojuma
maisa tilpums ir 220 litri, tas tiek ievietots koka vai tērauda mucās, uz vienas paletes parasti atrodas
četras mucas. Iepakojumam visā kečupa piegādes ķēdē ietekme uz vidi jeb ekoloģiskā pēda ir vislielākā.
Iepakojums arī ir prece ar savu vides ietekmes stāstu. Piemēram, daļa no aseptiskajiem maisiem, kuros
tiek iepakota tomātu pasta sūtīšanai uz Zviedriju, tiek ražoti Nīderlandē un tad transportēti uz Itāliju
tomātu pastas iepildīšanai. Zviedrijā saražotais tomātu kečups tiek iepildīts sarkanas krāsas pudelēs, kas
sastāv no pieciem dažādiem plastmasas slāņiem. Šādas pudeles tiek ražotas Lielbritānijā vai Zviedrijā
no materiāliem, kuru izcelsme ir Japāna, Itālija, Beļģija, ASV un Dānija. Pudeles korķim ir atsevišķs
stāsts, tas tiek gatavots no Dānijā ražota polipropilēna un transportēts uz kečupa rūpnīcām Zviedrijā.
Pudelēs iepildītā kečupa transportēšanai uz lielveikaliem un citām pārdošanas vietām tiek izmantots
liels daudzums polietilēna plēves un gofrētā kartona.

Attēls: Tomātu pasta aseptiskā iepakojuma maisā
Foto: http://www.tomatobr.com/
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7. attēls. Jebkurā vidē ir daudz dažādu mikroorganismu, vieni ir nekaitīgi, citi – labvēlīgi, bet daži

var izraisīt pārtikas bojāšanos. No tomātu audzēšanas līdz ražošanai, pārdošanai un mūsu virtuves
galdam ir dažādas iespējas, kā tie var saindēt pārtiku. Un saindēta pārtika var izraisīt cilvēka organisma
saindēšanos, kas var būt pat dzīvībai bīstama. Lielākā daļa no piesārņojuma pārtikā rodas no ūdens
izmantošanas, dzīvnieku piekļuves, augsnes piesārņojuma, organiskā mēslojuma izmantošanas un
neievērotām higiēnas prasībām. Pārtikas drošībai ir jābūt ikviena pārtikas uzņēmuma veiksmīgas
darbības pamatā. Tiesības uz pārtiku ir cilvēktiesības, tāpēc pārtika nav parasta prece. Par pārtikas drošību
ir jādomā plašākā kontekstā, ņemot vērā tās būtisko nozīmi cilvēku dzīvē un attīstībā. Pārtikas drošība
nozīmē, ka visiem cilvēkiem vienmēr ir fiziska un finansiāla pieeja pietiekamai, drošai un uzturvielām
bagātai pārtikai, lai nodrošinātu aktīvu un veselīgu dzīvi.

Attēls: Kečupa ražošana Heinz rūpnīcā Ēģiptē
Foto: Egyptian Streets
Avots: https://egyptianstreets.com/2016/12/04/disgusting-video-of-ketchup-production-calledmisleading-by-heinz-egypt/

8. attēls. Pārtikas ražošanā iesaistītajiem darbiniekiem ir jāievēro personīgā higiēna un, atbilstoši

darba specifikai, ir jālieto arī citi aizsargmateriāli. Ražošanas telpās tīrām jābūt gan sienām un griestiem,
gan grīdām un ražošanas iekārtām. Atbilstoši grafikam ir jāveic telpu sausā un mitrā uzkopšana kā arī
jāizmanto speciālie dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi iekārtām. Pārtikas higiēna ir pārtikas drošības
pamatā. Pareizā temperatūrā, atbilstoši noteikumiem uzglabāti produkti ir pamata izejviela katram
pārtikas izstrādājumam. Ir būtiski ievērot pareizu uzglabāšanas temperatūru, atbilstošu uzglabāšanas
taru, atbilstošu uzglabāšanas termiņu un pareizu mazgāšanu un žāvēšanu. Ir gadījumi, kad kečupa
ražošanā netiek ievērotas pārtikas higiēnas un drošības prasības. Tipiskākie pārkāpumi kečupa ražošanā
bez pārtikas drošības prasībām neatbilstoša tomātu produktu iepakojuma izmantošanas un tomātu
produktu ražošanas telpu tīrības ievērošanas ir cietes un citu mazvērtīgu pārtikas piedevu izmantošana
tomātu pastas apjoma palielināšanai, kā arī tomātu pastas iekrāsošana ar ķīmiskām tekstila krāsvielām.

Attēls: Higiēnas standartu pārkāpumu dēļ Pakistānas pārtikas drošības dienests Sindh Food Authority
aizver divas kečupa ražošanas rūpnīcas.

Foto: Raja Kamran
Avots: https://propakistani.pk/2018/12/13/sfa-seals-two-food-factories-producing-poisonousketchup-mayonnaise/
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UZDEVUMS 2:3

TOMĀTU PASTAS TRANSPORTĒŠANA
Konteksts:
Kad tomātu pasta ir saražota un safasēta, tā ceļo uz daudzām pasaules valstīm un kompānijas,
kas ražo kečupu, tomātu mērci un citus produktus, to izmanto kā izejvielu. Šis uzdevums palīdz
izprast tomātu pastas galvenos tirdzniecības ceļus un pilnveido dalībnieku izpratni par pasaules
kartes Pītersa projekciju.

Nepieciešamie materiāli:
katrai grupai pasaules kontūrkartes Pītersa projekcija un tabula ar informāciju par tomātu pastas eksportu,
kur attēlotas lielākās tomātu pastas eksportētājvalstis un valstis, kas konkrēto produkciju importē
(importētājvalstis).

Uzdevums:
◉◉ Ar bultām atzīmējiet kartē galvenos tirdzniecības ceļus no eksportētājvalstīm uz importētājvalstīm.

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Kā Ķīnā saražotā tomātu pasta nokļūst Eiropā? Pa kādiem ceļiem? Cik ilgi tā ceļo?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt pārtikas zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā?
3. Kādu lomu globālajā tomātu pastas tirdzniecībā un kečupa ražošanā varētu spēlēt Baltijas valstis? Vai
Baltijas valstis importē daudz tomātu pastas un saražo daudz kečupa?
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UZDEVUMS 2:3

TOMĀTU PASTAS TRANSPORTĒŠANA
Pēdējās divās desmitgadēs kopējais eksportēto tomātu produktu apjoms ir vairāk nekā dubultojies. No tiem lielāko daļu
veido tieši tomātu pastas eksports.
2017/2018. gada kopējais pasaulē eksportētās tomātu pastas apjoms bija 18.9 miljoni tonnu. Šajā tirdzniecības periodā
15. lielākās tomātu pastas eksporta valstis nodrošināja 97 % no globālā eksporta. Gandrīz pusi no šī apjoma nodrošināja
Ķīna un Itālija. Kopš 2012. gada Ķīnas ietekme ir mazinājusies un nokritusies no 38 % no kopējās tirgus daļas līdz 28 %. Tai
uz papēžiem min Itālija, kuras eksports veido 21 % no globālā tomātu pastas eksporta. Tabulā ir apkopota informācija par
tomātu pastas galvenajām eksportētājvalstīm, kuros reģionos eksportētā pasta nonāk un eksportēto apjomu.

Lielākās
tomātu pastas
eksportētājvalsts

Importētājvalstis (apvienotas savstarpēji ekonomiski saistītu
valstu grupās*)

Eksportētais tomātu pastas
apjoms uz šo valstu grupu
2017./2018. gadā*

Ķīna

Rietumāfrika – Mali, Nigērija, Burkina Faso, Nigēra un citas

333 444 tonnas

Ķīna
Ķīna

Tālie Austrumi – Filipīnas, Vjetnama, Taizeme, Mjanma, Laosa,
Singapūra, Papua Jaungvineja un citas
Rietumeiropa – Vācija, Francija, Itālija, Portugāle, Austrija,
Apvienotā Karaliste un citas

111 238 tonnas
59 067 tonnas

Ķīna

Austrumeiropa – Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija un citas

20 534 tonnas

Itālija

Rietumeiropa – Vācija, Francija, Itālija, Portugāle, Austrija,
Apvienotā Karaliste un citas

432 216 tonnas

Itālija

Austrumeiropa – Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija un citas

54 476 tonnas

ASV
ASV

Centrālamerika – Meksika, Kolumbija, Venecuēla, Nikvaragva,
Kuba, Puertoriko, Gvatemala un citas
Rietumeiropa – Vācija, Francija, Itālija, Portugāle, Austrija,
Apvienotā Karaliste un citas

111 438 tonnas
63 313 tonnas

*Importētājvalstu grupu dalījums ņemts no The Architecture of Global Trade in 2017–2018, un ir pieejams:
http://www.tomatonews.com/en/trade_46.html
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Pasaules kartes Pītersa projekcija
Karte palīdz veidot globālu izpratni, jo tā uzskatāmi attēlo pasauli kā vienotu veselumu. Mūsu planēta ir apaļa, un jebkuras
kartes uzdevums un arī izaicinājums ir attēlot apaļu planētu uz līdzenas virsmas. Tā ir kartogrāfu dilemma, ka nav iespējams
akurāti attēlot abus svarīgos lielumus – formu un izmēru. Ja mērķis ir adekvāti attēlot valsts izmēru, tad tās forma nebūs
atbilstoša reālajai, taču, ja ir svarīgāk attēlot patieso formu, tad tās izmērs zaudē savas proporcijas.
Ir daudz dažādu pasaules karšu projekciju. Iepazīstot un izmantojot dažādas kartes, var iepazīt dažādus pasaules skatījumus
un atšķirīgas valstu un kontinentu izmēru attiecības. 1596. gadā kartogrāfs Gerards Merkators izveidoja savu pasaules
kartogrāfisko projekciju, kas ir mūsdienās plašāk izmantotā. Merkatora kartes īpatnība ir tāda – jo tālāk no ekvatora atrodas
valsts, jo lielāka tā izskatās kartē. Taču, lai arī valstu izmēri šajā projekcijā nav pareizajās proporcijās, šī karte precīzāk parāda
formu un leņķus, tāpēc to plaši izmanto lidotāji un kuģotāji. Merkatora projekcijā reģionu izmēri ir izteikti palielināti atkarībā
no to attāluma no ekvatora. Šī palielinājuma ietekmē, piemēram, Grenlande ir attēlota lielāka nekā Āfrika, lai gan patiesībā
Āfrika ir 14 reizes lielāka.
1974. gadā vēsturnieks un kartogrāfs Arno Pīterss izstrādāja alternatīvu Merkatora projekcijai. Pītersa (arī Galla–Pītersa)
pasaules kartes projekcijas svarīgākā iezīme ir tāda, ka tā attēlo valsti pareizajā izmērā, taču tās forma nav akurāta.
Izvēloties kuru karti izmantot pasaules iepazīšanai, izvēlamies arī prioritāro lielumu – izmēru vai formu. Tā kā liela daļa
ekonomiski mazāk attīstīto valstu atrodas tuvāk ekvatoram, šīs valstis Merkatora projekcijā ir attēlotas mazākā izmērā. Šī
projekcija tāpēc var maldināt, jo mazāka izmēra valstis varētu uztvert arī kā mazāk svarīgas, salīdzinoši ar citām. Taču Pītersa
projekcijā attēloto valstu izmērs atbilst to reālajam izmēram, un tāpēc šo valstu svarīgumu to vizuālais attēls sagrozīt nevar.
Diskutējot par globālās nevienlīdzības un pasaules līdzsvarotas attīstības jautājumiem, ir svarīgi, ka ekonomiski mazāk
attīstītās un mazāk ietekmīgākās valstis pasaules kartē ir attēlotas pareizajās proporcijās un nav samazinātā izmērā.
Merkatora kartes projekcijā ekonomiski attīstītās un ietekmīgākās valstis atrodas tālāk no ekvatora, tāpēc ir attēlotas lielākā
izmērā. Pītersa kartes projekcijā ekonomiski mazāk attīstītās un mazāk ietekmīgākās Āfrikas, Āzijas un Okeānijas valstis,
kas atrodas abpus ekvatoram, ir attēlotas nevis samazinātā izmērā, kā tas ir Merkatora projekcijā, bet gan to reālajā izmērā
un proporcijās. Un šī karte palīdz ieraudzīt, ka par globālo dienvidu valstīm dēvētās valstis, lai arī attēlotas izstieptas, ir
salīdzinoši lielas. Āfrika ir daudz lielāka nekā Merkatora pasaules kartē izskatās. Tā ir tik liela, ka tajā ietilpst Ķīna, Indija, ASV,
Austrumeiropa un vēl daudzas Rietumeiropas valstis. Grenlande varētu ietilpt Ķīnā pat četras reizes. Un Dienvidamerika ir
trīs reizes lielāka par Eiropu.
Vairāk par Pītersa pasaules kartes projekciju: http://www.petersmap.com/table.html
Uzdevumā 2:3 Tomātu pastas transportēšana (eksports un imports) piedāvājam izmantot pasaules kontūrkartes Pītersa
projekciju. Šī projekcija ļauj ieraudzīt lielāko tomātu ražošanas un tomātu importēšanas valstu izmēru un savstarpējās
proporcijas. Tas ļauj aizdomāties vai valstu izmērs, ekonomiskā aktivitāte un transportēšanas attālums ir savstarpēji saistīti.
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UZDEVUMS 3:1

TOMĀTU KEČUPA TIRDZNIECĪBA UN ZĪMOLI
Konteksts:
Tomātu pasta ir kečupa galvenā sastāvdaļa. Taču tomātu pastu visbiežāk ražo citā valstī
un atšķirīgos apstākļos nekā gala produktu. Nereti patērētājs netiek par to informēts vai
neaizdomājas par apstākļiem, kādos tiek iegūta pati svarīgākā kečupa sastāvdaļa – tomātu
pasta, un kāda ir tās ietekme uz vidi un cilvēkiem. Šis uzdevums aicina dalībniekus pievērst
uzmanību un kritiski vērtēt informāciju, kas norādīta uz kečupa etiķetēm, kā arī noskaidrot, ko
nozīmē dažādi uz produktiem esošie marķējumi.

Nepieciešamie materiāli:
katrai grupai komplekts ar 3 A5 izmēra tomātu etiķetēm.

Uzdevums:
Grupās analizējiet etiķetes. Rodiet atbildes uz šādiem jautājumiem:
◉◉ Vai pēc kečupa etiķetēm ir iespējams pateikt, kur ražota galvenā kečupa izejviela – tomātu pasta?
◉◉ Vai pēc kečupa etiķetēm ir iespējams pateikt, kādos apstākļos un pēc kādiem kvalitātes standartiem
minētā pasta ražota?
◉◉ Par ko liecina uz Happy Pommy un Tomatos Acrobatos kečupu etiķetēm esošie marķējumi? Kurš no
šiem marķējumiem norāda uz to, ka produkts ir bioloģisks?
◉◉ Ko nozīmē norāde, ka produkts ir “bioloģisks” vai “ekoloģisks”?
◉◉ Vai ir iespējams pārbaudīt Happy Pommy norādes “iegūts 100 % ilgtspējīgi” ticamību?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
◉◉ Vai šīs izdomātās etiķetes varētu būt līdzīgas tām, kas atrodamas uz produktiem veikalos?
◉◉ Vai patērētājiem ir tiesības zināt, kur ir ražota tomātu pasta?
◉◉ Vai iespējams, ka kečupa ražošanā izmanto dzīvnieku izcelsmes produktus?
◉◉ Kas ir “zaļmaldināšana”? Vai esat ar to sastapušies?

Informācija organizatoram:
◉◉ No 2020. gada 1. aprīļa pārtikas ražotājiem ir jānorāda pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ko nosaka Eiropas Komisijas regulējums. Vairāk informācijas:
https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/no-1-aprila-partikas-razotajiem-janorada-partikasprodukta-galvenas-sa?id=10956
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UZDEVUMS 3:2

KEČUPA MARĶĒJUMI UN
KEČUPA ATKRITUMU MAZINĀŠANA TIRDZNIECĪBĀ
Konteksts:
Tirdzniecības un ēdināšanas sektoros arī rodas pārtikas atkritumi. Šis uzdevums palīdzēs
saprast, ar kādiem pārtikas atkritumu cēloņiem sastopas pārtikas tirdzniecības nozarē
strādājošie, un liks meklēt radošus risinājumus pārtikas atkritumu mazināšanai šajā piegādes
ķēdes posmā.

Nepieciešamie materiāli:
katrai grupai izdruka ar vēstuli no lielveikala vadības, viens A2 izmēra plakāts ar pārtikas atkritumu
mazināšanas piramīdu.

Uzdevums:
Jūsu grupa saņem vēstuli no lielveikala vadītāja ar lūgumu atrast iespējami labākos risinājumus, ko darīt ar
milzīgo kečupa daudzumu, kam marķējuma IETEICAMS LĪDZ (BEST BEFORE) termiņš beigsies pēc nedēļas:
◉◉ Kopīgi izlasiet vēstuli,
◉◉ Uzrakstiet katru risinājumu uz savas lapiņas,
◉◉ Prezentējiet savus risinājumus visai klasei,
◉◉ Prezentācijas laikā katru risinājumu piestipriniet atbilstošajam pārtikas atkritumu mazināšanas
piramīdas līmenim (šis attēls lielā izmērā karājas telpas priekšā vai tiek projicēts uz ekrāna).

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Ko varētu nozīmēt marķējumi IETEICAMS LĪDZ (best before) un IZMANTOT LĪDZ (use by)? Kuru no tiem
izmanto kečupa marķēšanai?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt tomātu zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā? Kā tos varētu novērst, lai kečups
netiktu izmests atkritumos?
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UZDEVUMS 3:2

KEČUPA MARĶĒJUMI UN KEČUPA ZUDUMA MAZINĀŠANA

Cienījamie
pārtikas atkritumu
mazināšanas eksperti!

LŪGUMS

Atrast iespējami labākos risinājumus,
ko varam darīt ar milzīgo
lielveikalā esošo kečupa daudzumu,
kam marķējuma
IETEICAMS LĪDZ (best before)
termiņš beigsies pēc nedēļas.
Ar cieņu,
lielveikala “GODĪGS VISIEM” vadība
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UZDEVUMS 3:2

KEČUPA MARĶĒJUMI UN KEČUPA ZUDUMA MAZINĀŠANA
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UZDEVUMS 4:1

GLOBĀLO PRODUKTU PATĒRIŅŠ,
SAMAZINOT TO IZMEŠANU ATKRITUMOS
Konteksts:
Patērētāji Eiropas Savienībā rada vairāk nekā pusi no visiem pārtikas atkritumiem. Šis
uzdevums aicina dalībniekus izvērtēt savā ikdienā radīto pārtikas atkritumu daudzumu, un
meklēt jēgpilnus veidus, kā mazināt pārtikas atkritumu daudzumu darbā vai mājās, mainot
ikdienas patēriņa paradumus.

Nepieciešamie materiāli:
uzdevuma izdruka katrai grupai

Uzdevums:
◉◉ Grupās pārrunājiet:
1. cik lielā mērā katrs esat globālo produktu, ieskaitot kečupa, patērētājs,
2. cik daudz mājsaimniecībā vai profesionālajā darbībā patērētie globālie produkti tiek izmesti atkritumos.
◉◉ Izvēlieties globālo produktu (kafija, tēja, tropiskie augļi, rieksti, ..).
◉◉ Izveidojiet jēgpilnu ieteikumu sarakstu, kā savā mājsaimniecībā var samazināt šo produktu izmešanu
atkritumos VAI izveidojiet jēgpilnu ieteikumu sarakstu, kā var samazināt profesionālajā darbībā patērēto
globālo produktu izmešanu atkritumos,
◉◉ Prezentējiet rezultātus citām grupām.

Jautājumi diskusijai pirms uzdevuma:
1. Kādus globālos produktus tu patērē visvairāk?
2. Cik lielu daudzumu no iegādātajiem globālajiem produktiem tev parasti nākas izmest? Kādi tam ir iemesli?
3. Ko nozīmē ētisks patēriņš?

Jautājumi diskusijai pēc uzdevuma:
1. Ko jaunu uzzināji? Kas pārsteidza?
2. Kādi varētu būt tomātu zuduma rašanās iemesli šajā ķēdes posmā? Kā tos varētu novērst, lai visi izaugušie
tomāti kļūtu par kečupu?
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UZDEVUMS 4:1

GLOBĀLO PRODUKTU PATĒRĒŠANA SAMAZINOT
TO IZMEŠANU ATKRITUMOS

Cik lielā mērā katrs esam globālo produktu, ieskaitot kečupa, patērētājs?
Cik daudz šie savā mājsaimniecībā (vai profesionālajā darbībā) patērētie globālie produkti tiek izmesti atkritumos?
Izvēlieties globālo produktu (kafija, tēja, tropiskie augļi, rieksti, ..)

Ieteikumu saraksts, kā samazināt mājsaimniecībā (vai profesionālajā darbībā) patērētā produkta
izmešanu atkritumos:
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Šis ir Eiropas Komisijas DEAR programmas projekta “Ar cieņu par pārtiku:
Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” materiāls.

Vairāk informācijas: www.zalabriviba.lv/ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-partiku/

