
Fighting Food 
Waste Together

Jak jeść i ratować 
planetę?
Too Good To Go







Kryzys 
klimatyczny

Kryzys 
związany 
z jedzeniem

Wzrost 
populacji

Kryzys 
dostępności 
zasobów
naturalnych

● Kryzys związany 
z brakiem wody 

● Deforestacja na 
niespotykaną dotąd 
skalę 

● 6. masowe wyginięcie 
zwierząt i utracenie 
biodywersyfikacji 

● Gospodarka oparta na węglu kopalnym
● Emisja gazów cieplarnianych 

przy produkcji, transporcie jedzenia
● Średnia temperatura będzie wzrastać, 

aż o +1,5 stopnia Celsjusza w latach 
2030-2050 

● 2050: prawie 10 
miliardów ludzi 
na świecie!

● Produkcja żywności 
wzrośnie o 60%



CO2:
● Energia
● Utrata lasów

Metan:
● Wysypiska
● Hodowle

Podtlenek azotu:
● Nawozy
● Spalanie 

odpadów

Fluorowane gazy:
● Chłodnictwo

Gazy 
cieplarniane



Deforestacja, przekształcanie terenów  
i degradacja gleby 

15%
możliwych do zamieszkania 

terenów na ziemi jest 
przeznaczona na produkcję 

zmarnowanego jedzenia



Utrata siedlisk zwierząt, załamanie 
łańcucha pokarmowego

83%
gatunków zwierząt zniknęło 
na zawsze wraz z rozwojem 

cywilizacji ludzkiej



Ginięcie zapylaczy, wycieki 
i zatruwanie oceanów

28 mln ton (19% 
wszystkich nawozów)

jest stosowana na 
marnowane jedzenie!



⅓ jedzenia się 
marnuje

800 mln 
ludzi jest głodnych

1,6 mld USD
rocznie traci globalna 

gospodarka



5. miejsce 
w Unii Europejskiej

9 mln ton 
jedzenia zmarnowanych 

rocznie, a w Polsce głodnych 
jest ponad 1,5 mln

+2,5 tys. złotych
ląduje rocznie 

w koszu

Jak marnujemy 
w Polsce?



Powody?

Wysoka dostępność 
jedzenia i relatywnie 

niskie ceny
Brak edukacji

Powody?

Brak infrastruktury



Dobra wiadomość 
jest taka, że 
wyrzucanie 
jedzenia to 
kwestia, na którą 
mamy znaczący, 
indywidualny 
wpływ. 
indywidualnie.

CHCEMY 
ZAINSPIROWAĆ 
SPOŁECZEŃSTWO 
I DAĆ NARZĘDZIA 
DO TEGO, BY WALCZYĆ 
Z MARNOWANIEM 
JEDZENIA



Już 
zainspirowaliśmy 
naprawdę 
wielu!

Jesteśmy najpopularniejszą 
aplikacją B2C do walki 
z marnowaniem jedzenia 
na świecie!

Działamy już 
W 13 krajach

Współpracujemy 
z +31 tysiącami
Partnerów

Mamy +15 milionów
zadowolonych
użytkowników

Razem uratowaliśmy 
+21 milionów
posiłków przed 
zmarnowaniem



Jak to działa?

1. Ściągnij apkę
2. Znajdź ulubione miejsce na mapie 

lub filtrując

2. Sprawdź opis
i godziny odbioru 

3. Zamów paczkę 
i odbierz w określonej godzinie



Lecz aplikacja to 
tylko jedna z 
naszych 
inicjatyw. 
Mamy bardzo 
ambitne cele!



DOMOSTWA FIRMY EDUKACJA LOBBYING



Aplikacja Too Good To Go

● Jak oceniać zmysłami, 
czy jedzenie jest 
świeże?

● Jak przechowywać 
jedzenie?

● Jak technologia może 
pomóc w walce
z marnowaniem?

● Jak wykorzystywać 
resztki jedzenia?

● Jak dobrze planować 
zakupy?



● W Danii zorganizowaliśmy inicjatywę 
“Best before, often good after”, która 
miała na celu usystematyzowanie 
nazewnictwa na produktach z długim 
terminem ważności i zakomunikowanie, 
że takie produkty często są zdatne do 
spożycia, nawet jeśli są oznaczone 
„Najlepiej spożyć przed”.

Best Before, Often Good After



● Włączyliśmy się niedawno 
w Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Rozwoju, gdzie przeprowadziliśmy w Europie 
kampanię na temat tego, 
jak marnowanie jedzenia łączy się
z klimatem. 

● Chcieliśmy dodatkowo podkreślić pozytywny 
wpływ, jaki  ratowanie jedzenia przed 
wyrzuceniem ma na środowisko, więc 
posadziliśmy z okazji kampanii 4000 drzew. 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju



We Francji 
w 2018 roku 
powstała Biała 
księga z 
rekomendacjami 
na temat tego, 
jak zmienić 
oznaczenia 
produktów 
w sklepach, by 
ograniczyć ich 
marnowanie. 

W Danii 
przeprowadzi-
liśmy wywiady 
z politykami 
kandydującymi 
do Parlamentu 
Europejskiego na 
temat tego, jaka 
jest ich 
środowiskowa 
agenda.

W Norwegii Too 
Good To Go 
włączyło się 
w rządową 
inicjatywę, 
by firmy 
podpisały 
dokument, 
w którym 
zobowiązują się 
do zmniejszenia 
ilości 
marnowanego 
jedzenia o 
połowę do końca 
2030 roku.

W Niemczech 
aplikacja trafiła 
na rządową listę 
rekomendowa-
nych rozwiązań 
na rzecz 
ekologii. 



Otrzymaliśmy wiele 
nagród za nasze akcje



Lecz najważniejsze jest to, że dzięki 
naszej działalności aż 53 tysięcy ton 
CO2 nie weszły do atmosfery na marne!



Pogromcy Marnowania Jedzenia, 
łączcie się!

Maria Ahmad
Waste-Warrior

mahmadk@toogoodtogo.pl
+48 516 006 897


