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CZY WIESZ, ŻE…?
Amerykańscy producenci jaj zużywają o 32% mniej wody do
wyprodukowania tuzina jaj niż w roku 1960

Ograniczaj, wykorzystuj ponownie, przetwarzaj, oddawaj: walka z
marnowaniem żywności
David Green z U.S. Sustainability Alliance
Gdyby odpady żywnościowe były krajem, byłby to największy
emitent gazów cieplarnianych po Chinach i Stanach
Zjednoczonych, podczas gdy żywność produkowana na
prawie jednej trzeciej światowej ziemi uprawnej pozostaje
niezjedzona. Będąc jednym z największych producentów
żywności, Stany Zjednoczone traktują walkę z marnowaniem
żywności niezwykle poważnie. Zostały już wdrożone procedury, których zadaniem jest pomoc
w rozwiązaniu problemu na poziomie konsumentów. W końcu ponad połowa żywności
marnowanej w najbardziej rozwiniętych państwach jest marnowana przez ich mieszkańców.

Przemysł skórzany i utylizacyjny ograniczają wpływ na środowisko
Większość ludzi nie zastanawia się nad takimi kwestiami, jak czyszczenie lub przetapianie
odpadów z ubojni w postaci tkanki zwierzęcej, tłuszczu, kości i wyprawionych skór
zwierzęcych. Ale jeśli chodzi o postępowanie z niejadalnymi produktami ubocznymi
pochodzenia zwierzęcego, przemysł skórzany i utylizacyjny opracowały własne rozwiązania
zmierzające do zmniejszenia ich wpływu na środowisko, które są korzystne dla gospodarki i są
prawdopodobnie
najlepszym
przykładem
zrównoważonego
rozwoju.
Garbowanie i wyprawianie skór funkcjonuje na całym świecie w różnych formach od setek lat,
ale Ameryka Północna, szczególnie Stany Zjednoczone, poczyniły znaczne postępy w
opracowaniu ustandaryzowanego gromadzenia materiałów surowych w celu ich

wyczyszczenia i ponownego wykorzystania.

5 faktów na temat
zrównoważonego rolnictwa
Zrównoważony rozwój stosowano w
Stanach Zjednoczonych na długo przed
tym, jak temat ten stał się przedmiotem
dzisiejszej debaty. Nasi farmerzy, rybacy,
leśnicy i partnerzy z różnych sektorów
gospodarki robią wszystko, aby chronić
środowisko. Oto pięć faktów na temat
zrównoważonego
rozwoju
w
amerykańskim
rolnictwie:
1. Zrównoważony rozwój w rolnictwie trwa
już przeszło sto lat. Dysponujemy
obszernym
zestawem
dokumentów
podsumowujących
dziesięciolecia
najważniejszych
amerykańskich
przepisów prawa federalnego, które
przyniosły korzyści dla uprawy zbóż,
hodowli drobiu, bydła, rybołówstwa i
gospodarki leśnej.

UE kupuje więcej orzechów z USA
Postawienie na zdrowsze przekąski i
zwyczaje żywieniowe wśród europejskich
konsumentów
doprowadziły
do
zwiększenia importu orzechów ze Stanów
Zjednoczonych. W 2017 roku UE była
największym rynkiem zbytu dla eksportu
orzechów z USA, na którym sprzedaż
wzrosła z 30 000 ton do 247 027 ton w
porównaniu do roku poprzedniego.
Stanowi to 37% całkowitego udziału w rynku
europejskim.

Kilka faktów na temat
amerykańskich producentów
drobiu i jaj

Więcej niż masło sojowe
Autor: Nancy Kavazanjian,
rolnik z Wisconsin
Słyszeliście kiedyś o maśle sojowym?
Zobaczyłam tę nazwę niedawno w menu
w jednej restauracji i z ciekawości
zapytałam o to kelnerkę. Wykonała godną

Poprawa zrównoważonego rozwoju w
produkcji drobiu i jaj w USA oznacza nie
tylko skupienie się na zdrowiu i
dobrostanie ptaków, ale także redukcję
kosztów i maksymalizację produktywności
oraz rozwiązywanie wszelkich problemów
społecznych. Dziedzictwo rodzinnych farm
i znaczenie posiadania ziemi pozwoliły
przedstawicielom przemysłu drobiarskiego
i jajczarskiego przejąć inicjatywę w
stosowaniu praktyk zrównoważonego
rozwoju
jako
podstawowej
zasady
utrzymania bezpiecznych i pewnych
dostaw
żywności,
umożliwiając
zachowanie setek gospodarstw wiejskich

podziwu pracę, opisując, w jaki sposób
rośliny soi produkują ziarna soi, które są
przetwarzane na olej, a z niego powstaje
masło sojowe. Odpowiedziałam jej: „a,
więc masz na myśli margarynę!” „No tak”,
odpowiedziała, „ale nasz szef uznał, że
taka nazwa brzmi lepiej”.

w wielu stanach w całym kraju.
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