
etichettagrande.indd   1 14/10/11   19:35

etichettagrande.indd   6 14/10/11   19:35

etichettagrande.indd   8 14/10/11   19:36etichettagrande.indd   9 14/10/11   19:36

etichettagrande.indd   13 14/10/11   19:36

etichettagrande.indd   11

14/10/11   19:36

etichettagrande.indd   10 14/10/11   19:36

etichettagrande.indd   4 14/10/11   19:35
etichettagrande.indd   15 14/10/11   19:36

Kur bëni blerje, 
bëjini me mend!

This project is funded
by the European Union



Përmbajtja

Për të filluar me…

Konsumoni më pak mish

Vezët

Rrota e stinëve

Si ta zgjidhni peshkun

Djathi

Etiketat

Ambalazhimi

Kriteret e blerjes

Slow Food ka botuar dhe ka përshtatur këtë udhëzues si pjesë e projektit ESSEDRA. 

ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas 
– Zhvillimi Socio-Ekonomik i Qëndrueshëm nga ana Mjedisore i Zonave Rurale) është 
një projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian duke përfshirë Slow Food në 
bashkëpunim me EFCNP - European Forum on Nature Conservation and Pastoralism 
(UK), dhe 8 partnerë nga këto vende: Shqipëria, Bosnje-Hercegovica, Bullgaria, 
Kroacia, Republika e Maqedonisë, Rumania, Serbia dhe Turqia. 

Projekti ESSEDRA synon forcimin e kapaciteteve dhe dhënies zë Organizatave të 
Shoqërisë Civile në Ballkan dhe në Turqi me një referencë të veçantë mbi mjedisin, 
bujqësinë, zhvillimin rural dhe sektorin e ushqimit. 

Ky botim është realizuar veçanërisht për t’i udhëzuar qytetarët e vendeve të Evropës 
Juglindore dhe Turqisë drejt zgjedhjeve të përditshme të ushqimit, në mënyrë që të 
bëhen konsumatorë proaktivë kur psonisin për ushqim, dhe që të jenë tërësisht të 
vetëdijshëm se këto zgjedhje tonat ndikojnë zhvillimin rural dhe ruajtjen e mjedisit. 

Slow Food është një organizatë ndërkombëtare që punon për të mbrojtur 
diversitetin ushqimor, për të përhapur edukimin mbi shijen dhe bashkuar 
prodhuesit dhe konsumatorët. Për sa ajo beson që planeti është i ndikuar nga 
zgjedhjet e ushqimit që secili prej nesh bën, ajo promovon bujqësi të qëndrueshme 
dhe njohuri mbi ushqimin dhe origjinën e tij. Slow Food ka më shumë se 100,000 
anëtarë dhe mbështetës në 150 vende.

Slow Food promovon ushqimin që është i mirë për qiellzën, i pastër për mjedisin dhe 
i drejtë për prodhuesit dhe konsumatorët, duke ngritur profilin e punës së fermerëve 
dhe duke mbrojtur portofolin e këtij të fundit. 
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Kur ne blejmë ushqime, zgjedhjet tona ndikohen nga një numër faktorësh, ndër më 
të zakonshmit çmimi, publiciteti, shijet personale dhe efektet shëndetësore. 

Faktorë të tjerë – si efekti që kanë blerjet tona mbi mjedisin, në ekonominë vendase 
dhe në peizazh – janë më pak të menjëhershme, por po aq e rëndësishme.

Ky udhëzues i shkurtër do t’ju ndihmojë që të jeni më të vetëdijshëm për pasojat e 
zgjedhjes suaj të përditshme.
 
Për shembull, ai do t’ju tregojë se si blerja e ushqimeve vendase ndihmon bujqësinë 
dhe ekonominë e zonës në të cilën jetoni, dhe se si duke blerë vetëm atë që ju duhet 
dhe duke vendosur për produkte jo të konfeksionuara ose produkte me amblazhime 
esenciale dhe të riciklueshme ulen shpërdorimet dhe refuzimet. 

Portofoli juaj është një armë shumë e fuqishme: të zgjedhësh një produkt do të thotë 
të mbështesësh një ide, punën e shumë prodhuesve dhe të një komuniteti të tërë. 

Ndonjëherë është e vështirë të kesh informacionet e nevojshme për të bërë zgjedhje 
të vetëdijshme. 

Është detyra jonë si qytetarë të përgjegjshëm të gjejmë prejardhjen dhe cilësinë e 
asaj që ne blejmë dhe është e drejta jonë të jemi të informuar në mënyrën e duhur. 

Duke marrë në konsideratë pasojat që kanë zakonet e mira ose të këqija të të 
ushqyerit në shëndetin tonë dhe mbi mjedisin, sa më sipër vlen më shumë për 
ushqimin tonë. 

Të mos harrojmë që prodhimi i ushqimit merr një sasi të madhe burimesh. 70% e të 
gjithë ujit të konsumuar nga planeti, për shembull, përdoret në bujqësi. 

Nëse të gjithë do të ishin për të konsumuar mish në sasitë në të cilat ne në Perëndim 
jemi mësuar, e gjithë zona e sipërfaqes së botës do të ishte e pamjaftueshme për të 
ushqyer bagëtitë e nevojshme. 

Të ushqyerit është një 
veprim bujqësor. Të 
bësh blerje për ushqim 
është një veprim politik. 
Zgjedhjet që ne bëjmë 
kanë ndikim mbi 
modelet e bujqësisë, 
politikave bujqësore dhe 
ushqimore, mbi mjedisin 
dhe biodiversitetin. 

Kur blejmë ushqime, 
ne duhet të jemi kurioz, 
vigjilent dhe largpamës, 
duke mësuar të 
kombinojmë kënaqësinë 
me përgjegjshmërinë. 

Për të filluar me…
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Për të prodhuar një kilogram mish, 36.4 kg CO2 janë lëshuar në atmosferë, dhe kjo 
merr rreth 15.500 litra ujë dhe shtatë kg ushqim bimor. Vendet në Jugun e globit 
po prodhojnë sojë dhe misër për të siguruar ushqim të lirë për fermat blegtorale 
intensive të Veriut.

Shifrat flasin vetë: të konsumosh mish në nivelet në të cilat Perëndimi është mësuar 
është e paqëndrueshme. Për shembull, nëse vetëm popullsia e Kinës, Indisë dhe 
Brazilit do të fillonin të konsumonin të njëjtat sasi mishi, e gjithë zona e sipërfaqes së 
tokës do të ishte e pamjaftueshme për të ushqyer të gjithë bagëtinë. 

Në fermat blegtorale industriale, kafshët janë vendosur së bashku, të paafta për 
të lëvizur ose për të kullotur ose për t’u çiftëzuar. Viçat therren pas një mesatareje 
prej vetëm gjashtë muaj, të majmur me ngut me ushqim hiperproteinik në një garë 
kundër kohës, qëllimi i vetëm i së cilës është të prodhohet sa më shumë të jetë e 
mundur, sa më lirë të jetë e mundur dhe sa më shpejt të jetë ë mundur, pa skrupuj 
në lidhje me cilësinë, mirëqenien e kafshës dhe mbrojtjen e shëndetit. 
 

Zgjidhja?

Ju nuk keni pse të bëheni vegjetarian, ju 
thjesht duhet të konsumoni më pak, një 
mish të një cilësie më të mirë nga fermat e 
qëndrueshme, mundësisht nga raca vendore. 
Për të shmangur shpërdorimin, ne si 
konsumatorë nuk duhet të zgjedhim gjithmonë 
të njëjtat prerje anatomike të mishit dhe duhet 
të kërkojmë prodhime nga ferma me cikël të 
mbyllur, që e përdorin plehun organik si pleh. 

Mbarështimi intensiv i bagëtive
Mbarështimi intensiv i bagëtive kërkon një sasi të tepruar të ujit. Tabela tregon të 
dhëna rreth ujit që nevojitet për të prodhuar 1 kg ushqim. 

Çfarë i ndodh...

... mjedisit

Sipas FAO-s, bagëtitë prodhojnë 18 për qind të gazeve serrë që vënë në grackë 
ngrohjen e atmosferës, duke shkaktuar:  

- shkrirjen e akujve;
- ngritjen e nivelit të detit;
- fatkeqësitë natyrore si përmbytjet dhe stuhitë; 
- hollimi i shtresës së ozonit; 
- acidifikimi i oqeaneve;
- thatësirat e vazhdueshme dhe në rritje.

900
Litra

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 

3000
Litra

3900
Litra

15500
Litra

4900
Litra

Litrat e ujit që nevojiten për të prodhuar 1 kg të disa ushqimeve

Konsumoni më pak mish
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... njerëzve

- rezistencë më e lartë ndaj antibiotikëve; 

- shfaqja e sëmundjeve të reja njerëzore, sidomos virale (p.sh. epidemitë e gripit); 

- dëme për shkak të ndotjes;

- mungesa e tokës për prodhimin e ushqimit për konsum njerëzor dhe rritje e tokës 
për prodhimin e ushqimit të kafshëve; 

- varfëri më e madhe mes njerëzve që jetojnë me bujqësi për mbijetesë bazuar në 
ekuilibrin e klimës (stinët e thata dhe me shira); 

- verifikim më i lartë i sëmundjeve që lidhen me mbikonsumimin e yndyrave 
shtazore dhe proteinave: patologjitë kardiovaskulare, kanceri, diabeti, 
hipertensioni, obeziteti.

Praktika të mira dhe këshilla për blerje 

- bazojeni dietën tuaj në perime që mund të zëvendësojnë mishin (mbi të 

gjitha, bishtaja);

- konsumoni më pak, mish të një cilësie më të mirë, duke shmangur atë të 

fermave intensive;

- konsumoni lloje të ndryshme të mishit dhe të racave që zgjidhni (kafshë 

ferme, gjahu, mish qingji) dhe konsumoni prerjet më pak të njohura të 

mishit; 

- bëni kujdes për çmimet: çmimet tepër të ulëta janë shpesh tregues i 

shfrytëzimit të kafshëve dhe/ose mjedisit; 

- parapëlqeni mish nga konsorciumet, shoqatat, kompanitë që ndjekin 

rregulla të rrepta mbi ushqimin e kafshëve dhe mirëqenien e tyre dhe të 

ofrojnë informacion të qartë për gjurmueshmërinë;

- konsumoni mish nga kafshët e rritura dhe të therrura në vend, 

mundësisht nga fermerë të vegjël bagëtish, të specializuar në racat 

autoktone; 

- kini një vizion më tolerant për sa i përket pranisë së yndyrës, që është 

dëshmi e mirëqenies së kafshëve; 

- lexojini me kujdes etiketat. 

Vezët

Legjislacioni për etikimin e prodhimeve ushqimore nuk parashikon 
akoma diçka të veçantë për vezët dhe të dhënat e  nevojshme (emri dhe adresa e 
prodhuesit, data e skadencës, ...) janë normalisht të shkruara në paketim. Megjithatë 
është në proçes një azhornim i vazhdueshëm i rregullave për t’i dhënë mundësinë 
vendit të hyjë në BE. Është e  mundur që pas pak kohësh etiketimi i vezëve do të jetë i 
ngjashëm me vendet e tjera të BE-së.

Më 1 janar 2012, Bashkimi Evropian njoftoi heqjen e kafazeve për pulat klloçka, kurthe 
të vërteta, në të cilin çdo zog duhet të qëndrojë në një hapësirë në formë katrore, me 
faqe 23.5 cm.

Në të vërtetë, kafazet nuk janë hequr por janë zmadhuar (faqet e katrorit në të cilin një 
zog qëndron janë zgjatur deri në 45 cm) dhe duhet të përmbajë një fole për të vendosur 
vezët në të, një kotec të paktën 15 cm të gjerë dhe një shtroje për të gërrmuar.

Megjithatë ky është një hap përpara, edhe pse jo të gjitha vendet e BE-së e kanë 
përqafuar vendimin: Italia, Franca, Spanja, Polonia, Belgjika, Bullgaria, Qipro, Greqia, 
Hungaria, Lituania, Hollanda, Portugalia dhe Rumania mungojnë ende në listë.

Konsumatorët, megjithatë, mund të zgjedhin për të blerë vezë nga pula fshati (mos 
u gënjeni nga fjalët “pula hangari”, të cilat nuk janë e njëjta gjë!), të lëna të lira për të 
gërrmuar pa qenë të detyruara të qëndrojnë në hapësira të kufizuara dhe të ushqyera 
me drithëra, që mund t’i gjejnë lehtësisht. Zogjtë që rriten në këtë mënyrë janë më 
të shëndetshëm sepse ata janë të lirë të kryejnë të gjitha lëvizjet e një jete “natyrale”. 
Vezët e tyre, për më tepër, nuk përmbajnë agjentë ngjyrosës, të cilët shtohen shpesh në 
vendin e ushqimit në kafazet e pulave, për të fshehur cilësinë e dobët të të verdhës së 
vezës, dhe janë më të shëndetshme më shumë ushqyese dhe më të shijshme. 
Që nga viti 2004, ka qenë e detyrueshme për lëvozhgat e të gjitha vezëve të pulave të 
prodhuara në Bashkimin Evropian, stampimi me një kod gjurmueshmërie, që tregon 
llojin dhe vendin e fermës nga të cilat vijnë vezët. Por kodi nuk është aspak i lehtë për 
t’u kuptuar. 
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Rrota e Stinëve

Konsumimi i frutave dhe i perimeve të stinës do të thotë të synosh dhe të kërkosh 
për kultura me inpute të ulta të jashtme, duke shmangur produktet nga serat me 
një ndikim të lartë në mjedis ose produktet nga vendet e largëta. Kjo do të thotë të 
konsumosh produkte në momentin në të cilin ato janë më të mirat në aspektin e 
cilësisë dhe shijes. Bathët apo domatet e rritura në ajër të hapur, në sezonin e duhur 
janë sigurisht më të mira se ato të rritura në një serrë ose që janë vjelë të papjekura 
dhe kanë udhëtuar për mijëra kilometra! 

Në ditët e sotme, megjithatë, nuk jemi më të mësuar me ciklin e stinëve, dhe gjithnjë 
e më shumë tregu na ofron luleshtrydhe në dimër dhe portokalle në verë. Për t’iu 
dhënë juve disa sugjerime, ne kemi përgatitur një rrotë me fruta dhe perime të 
stinës, që ofron këshilla të dobishme për këdo që është i prirur për të ngrënë sipas 
stinëve. 

kodi 0
fushë e gjerë

kodi 2
hangar 

kodi 1
fushë intensive

kodi 3
Kafaz

Ja një tabelë që ju vjen në ndihmë kur ju blini vezë: 

Vendi i Prodhimit

Qyteti/Rrethi i prodhimit

Kodi i fermës

Lloji i mbarështimit

0 = fushë, me bimësi, ushqim organik, një pulë/4 m2

1 = fushë, me bimësi, një pulë/2.5 m2

2 = hangar (në një kapanon të mbyllur me dritat ndezur gjatë gjithë kohës),  
 9 pula/1 m2 
3 = kafaz, 13 pula/1 m2
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* Ne Shqiperi kultivohet si pjepri “i 
zakonshem” (lloji kantalup) Cocumis 
melo cantaluopensis dhe reticulatus, qe 
eshte pjepri klasik i veres, si dhe pjepri i 
quajtur “dimeror” (veden) Cocumis 
melo inodorus, qe eshte fiziologjikisht i 
ndryshem nga i meparshmi, jeshil (lloji 
Tendral) i verdhe (lloji Amarillo). 
Percaktohet “dimeror “jo per periudhen e 
tij vegjetative (i barabarte me tjetrin), 
por per kohezgjatjen e konsumit, qe arrin 
lehtesisht deri ne Krishtelindje. Prandaj 
eshte normale prania e tij ne treg nga vera 
deri ne dimer.



• shkëputeni imazhin e rrotës 
 së stinëve

• ngjiteni atë në frigoriferin tuaj

• ndiqni këshillat!

pranverë – verë – vjeshtë – dimër
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Pse duhet të jemi të kujdesshëm mbi sa peshk konsumojmë? A nuk është konsumimi 
sa më madh i peshkut këshilla kryesore e çdo dietisti? Problemi është se, nëse nga 
konformizmi, moda apo thjesht dembelizmi, ne gjithmonë konsumojmë të njëjtat lloje 
peshku. Kjo, e kombinuar edhe me faktore te tjere, si ndotja dhe ndryshimet e rrjedhjes 
se lumenjve apo digat, ka çuar në një rënie të numrit të specieve siç është peshku ton 
i kuq dhe salmoni. Por nga momenti që shumica e rezervateve të peshkut krijojnë 
probleme për mjedisin, blerja e peshkut të rezervatit (përveç molusqeve, midhjeve ose 
gocat e detit të mirë-manaxhuara) nuk është një alternativë e vlefshme.

Problemi tjetër ështe se ne dimë shumë pak mbi peshkun tonë dhe për ata që e kapin 
atë, gjë e cila i shtron rrugën kompanive të mëdha të pushtojnë burimet ujore, duke 
zhvendosur komunitetet; kjo gjë po ndodh edhe me bujqësinë tonë. 

Zgjidhja nuk është të mos blejmë më peshk, por thjesht të zgjedhim speciet më pak të 
njoura nga detet afër nesh, të cilat janë po aq të mira dhe nuk kanë kundërindikime, dhe 
të përpiqemi të njohim atë që e kap peshkun, ose të paktën të dimë nga vjen peshku, 
cili e kapi dhe ne ç’mënyrë.

Nëse ne mësojmë të ndjekim disa rregulla të thjeshta (të respektojmë madhësinë 
minimale; të respektojmë sezonalitetin duke shmangur ngrënien e specieve gjatë 
sezonit të tyre të riprodhimit; të ndryshojmë zgjedhjet duke mësuar emrat e peshqve 
“të harruar” dhe të recetave që përgatiten me ta), në mundemi të vazhdojmë të shijojmë 
ushqimin që deti na ofron. Siç është rasti i frutave dhe perimeve dhe i ushqimit në 
përgjithësi, duke zgjedhur peshk lokal dhe të stinës është zgjidhja më e mirë për të 
shijuar ushqimin tërësisht pa kompromentuar mjedisin.

Me pak fjalë, është e mundur për të ngrënë mirë sot pa rrezikuar shanset tona për të 
vazhduar së bëri kështu edhe nesër. 
Durimi, kurioziteti dhe oreksi i shëndetshëm - këto janë armët më efektive që ne kemi 
në dispozicionin.

Si ta zgjidhni 
peshkun  
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Për të ditur më shumë:
Slow Fish, Fushata Slow Food për peshkimin e qëndrueshëm 
www.slowfood.com/slowfish/

Shojzë (Platichthys flesus)  

Krap (Cyprinus carpio carpio)

Sharmak (Perca fluviatilis) 
Molusk (mussels, clams...)

Troftë (Oncorhynchus mykiss) 
Luciperka (Sander lucioperca)

Harenga (Aringa  Clupea harengus)  
Gjucë (Alburnus Alburnus Alborella)

Njila (Chondrostroma nasus ohridanus) 
Mëlysh (Leiciscus cephalus albus) 
Kubla (Alosa fallax nilotica)  
Levrek (Dicentrarchus labrax) 
Burdullaku (Gobius Bucchichi)   
Qefull i verës (Mugil cephalus)

Karkaleca deti (Penaeidae Tropical)

Salmon i egër (Salmo salar , Baltico) 

Peshkaqenë 

Gjuhëz (Sogliola solea solea)

Ton i kuq (Thunnus thynnus) 

Skortë e Prespës (Rutilus prespensis vukovici)

Karasi i arte (Carassius auratus gibelio)

        SHIJO!  
Këto janë llojet e peshkut që ne 
mund të blejmë dhe t’i konsumojmë 
me ndërgjegje të pastër 

       KUJDES!   

Mundohuni të kufizoni 
konsumimin e këtyre peshqve: 

Karavidhe norvegjeze

Karkaleca të detit të Veriut 
(Pandalus borealis)

Skumbri e Altantikut (Scomber scombrus)

Merluc (Melanogrammus aeglefinus)

Trofta (Salmo trutta morfa fario)

Koregon (Coregonus lavaretus)

Ton i verdhë (Thunnus albacares), 

përveç tonit të kuq

Ngjala (anguilla anguilla)

Merluc (Gadus morhua)

Trofta e gjuces (Salmo dentex)

        SHMANG!    
Speciet e listuara më poshtë 
duhen shmangur, duke qenë se 
ato janë të mbipeshkuara ose 
të kultivuara në një mënyrë të 
paqëndrueshme. 

Tradita shqiptare e djathit
Në vitet ’30, djathi shqiptar krahasohej me atë zvicerian. Sipas të dhënave historike, 
prodhimi i djathit cilësor ka qenë traditë e fortë në Shqipëri. Sipas vjetarit statistikor të 
vitit 1920, ka pasur eksporte të rëndësishme shqiptare të djathit në SHBA dhe Britani 
të Madhe. Gjiza eksportohej kryesisht në Egjipt ndërsa gjalpi ka qenë një produkt 
i rëndësishëm dhe shqiptarët kishin një pozicion të vlerësuar në tregun grek dhe 
atë turk. Eksportet shqiptare të djathit vlerësoheshin për faktin se ishin të lira dhe 
njëkohësisht ishte me cilësi të njejtë me djathin zvicerian.

Shqipëria prodhon çdo vit rreth 65 mijë tonë qumësht deleje dhe rreth 55 mijë tonë 
qumësht dhije. Pra, rreth 12 % e qumështit të prodhuar në Shqipëri vjen nga bagëtitë e 
imta. Një pjesë e këtij qumështi bëhet djathë veçanërisht në krahinat e jugut. Problemi 
është se deri tani nuk ka ndonjë përpjekje serioze për të tregtuar këtë produkt të rrallë 
dhe interesant, si në tregun e vendit, ashtu edhe për eksport. 

Potenciali vendas për prodhim djathi është shumë i madh, kundrejt prodhimit të lartë 
të qumështit si dhe rikrijimit të traditës së prodhimit të djathit me metoda tradicionale.

Djathi dhe vlerat e tij
Përbërja ushqyese e djathërave ndryshon në mënyrë të 
konsiderueshme nga lloji i tij.
Sa më shumë djathi është i kulluar dhe i presuar, aq më shumë është i pasur me vlera 
ushqyese si: proteina, lipide, kalcium.  Djathërat përmbajnë 18-30% proteina , 11-39% 
yndyrë ku shumica e të cilave janë të ngopura, 140-1200 mg kalcium (për 100 g), 
vitamina të grupit B, një sasi të vogël të vitaminës A që ndryshon në varësi të natyrës 
së qumështit si dhe në bazë të sezonit të përgatitjes së djathërave, natrium. Djathërat 
nuk përmbajnë karbohidrate. Por ato konsumohen zakonisht me bukë, duke rikthyer 
ekuilibrin duke qenë se kjo e fundit është e pasur me karbohidrate.

Djathi
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Etiketa është mjeti kryesor në dispozicionin tuaj për të gjetur më shumë informacion 
rreth produkteve që në blejmë. Për fat të keq, ajo çfarë etiketa na tregon sot nuk është 
thuajse asnjëherë ajo që kemi nevojë të dimë: ose është i pakët dhe i përgjithshëm 
ose është evaziv dhe bindës në stilin e një lajmërimi. Industria e ushqimit tenton të 
na ofrojë informacion të përgjithshëm dhe të parëndësishëm sepse ajo parapëlqen t’i 
kapërcejë shumë nga fazat e prodhimit.

Është pra e nevojshme të mësosh të deshifrosh gjuhën e etiketave.

Çfarë duam të dimë nga një etiketë? Cilët janë përbërësit për një fillim.

Por ndërsa disa etiketa janë të qarta, të tjera mund të jenë të dykuptimta. Termi 
famëkeq “shije natyrore”, për shembull, është i përgjithshëm, dështon të specifikojë 
përbërësit që i japin shije produktit dhe mund të përfshijë produkte të nxjerra nga 
përbërës kryesorë me origjinë bimore dhe shtazore duke përdorur tretës, enzima dhe 
kështu me radhë.

Tjetër, shpesh është e paqartë ajo pjesë e informacionit që ka të bëjë me origjinën e 
përbërësve kryesorë. 

Në shumicën e rasteve, një produkt Italian par excellence siç janë makaronat është 
efektivisht i prodhuar dhe i paketuar në Itali, por shpesh mund të jetë bërë me grurë 
nga Australia apo Kanadaja. 

Do të ishte e dobishme ta dinim këtë, por prodhuesit synojnë për të thjeshtën dhe që 
të jep siguri “prodhuar në Itali”. Por kjo nuk na thotë asnjë gjë për origjinën e grurit. 

Gjithashtu do të jetë e dobishme të dinë nëse ka pasur ndonjë trajtim të veçantë 
(rrezatim, rafinim, etj.) apo të kenë informacion të detajuar në lidhje me gjithë zinxhirin 
e prodhimit (të tillë si prania e OMGJ-ve në ushqimin e kafshëve). Këto janë të dhënat që 
duhet të jenë në dispozicion për çdo konsumator, kur ai ose ajo blen një produkt, por për 
fat të keq vetëm shumë rrallë ne i gjejmë në plan të parë ndër sloganet e marketingut. 

Një etiketë është shumë më e pasur në informacion dhe më e hollësishme kur ajo 

Etiketat

shfaqet në produktin e një zinxhiri virtuoz furnizimi. 

Nuk është rastësi që në etiketat e produkteve të certifikuara organike, biodinamike, të 
tregtisë së ndershme dhe të Presidium-eve Slow Food janë ato që tregojnë historinë 
për ushqimin, me të cilin kemi bërë blerjen më të mirë. 

Slow Food ka paraqitur një lloj të ri etikete, më të plotë dhe transparent, në të cilën 
informacioni bazë paraqitet i qartë dhe i shoqëruar nga një përshkrim i produktit: nga 
historia që e bën atë unik, në kontekstin nga i cili vjen dhe nga gjurma e tij ekologjike. 

Bashkimi i informacioneve me përshkrimin e bën etiketën një mjet të çmuar dhe 
“revolucionar”, në gjendje të orientojë jo vetëm blerjet individuale, por edhe zgjedhjet 
e përgjithshme të prodhimit. 

Një shembull

Sasia

Origjina
Emërtimi i produktit

Organik

Lista e 
përbërësve

Informacion mbi 
vlerat ushqyese

Data e skadencës

Prodhuesi/
importuesi
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Ambalazhimi

Me ambalazhim nënkuptohet materiali paketues me të cilin produktet dhe ushqimet 
janë paketuar. 

Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme ambalazhimi por duke qenë se ato janë projektuar 
për t’u shpërbërë pasi janë hapur, të gjitha kanë një ndikim të fortë në mjedis. 

Për të shmangur shpërdorimet dhe prodhimin e sasive të mëdha të mbetjeve (sot 
ambalazhimi kap shifrat nga 30-60% të mbetjeve të përgjithshme), është e nevojshme 
të reflektojmë për përshtatshmërinë dhe cilësinë e tij. 

- Pika e parë për t’u theksuar është se ambalazhimi nuk është i pashmangshëm; 
produktet e freskëta, për shembull, nuk kanë nevojë. Blerja e një lakre të 
ambalazhuar në treg është një mënyrë kursimi dhe do të thotë edhe të mos 
shfrytëzosh materialin që do te kishte qenë i nevojshëm për ta ambalazhuar. 

- Nëse ju jeni të detyruar të blini një produkt të ambalazhuar, mësoni të njihni 
materialin me të cilin ëshë bërë ambalazhimi. 
Mundohuni të shmangni plastikën me çdo 
mënyrë (ajo prodhohet nga mbetje nafte, 
është e vështirë dhe shumë e shtrenjtë për t’u 
ricikluar dhe është tepër ndotëse). Synoni për 
letra ose karton, qelq, alumin, fibra organike 
dhe materiale të biodegradueshme dhe të 
riciklueshme në përgjithësi. 

- Përveç plastikës, mësoni të njihni të 
ashtuquajturat hetero-përbërjet të tilla si 
tetrapak, llojet e ambalazhimeve të bëra 
nga materiale të ndryshme të mbledhura 
bashkë, të cilat janë gjithashtu të vështira 
për t’u shpërbërë.

- Shmangni produktet me më shumë se një 
shtresë ambalazhimi: për shembull, snacks ose 
crackers në amblazhime në kuti.

Qëllimi kryesor i një pjese ambalazhimi është 
që të ruajë produktin për një periudhë 
më të gjatë, shpesh i nevojshëm në 
rast transporti nga vendi i prodhimit 
tek vendi i konsumit. Kjo është arsyeja 
pse, për aq sa ato përshkojnë distanca të 
shkurtra dhe konsumohen në përgjithësi 
menjëherë pas blerjes, produktet vendase 
mund t’ia dalin edhe pa ambalazhim. 

Konsumatori zakonisht zgjedh një produkt 
të ambalazhuar për shkak të dembelizmit 
të tij. 

Por përse të zgjidhni domate të 
ambalazhuara në vasketë të mbështjella me 
plastikë, kur ju mund t’i blini ato të hapura, 
e duke bërë kështu, zgjidhni edhe më të 
mirat? 

E fundit, por jo për nga rëndësia, me 
produkte të paambalazhuara është gjithashtu 
e mundur të kursehen para. 
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Shtypur në letër të ricikluar. 

Më shumë fruta dhe perime, më shumë ushqime integrale, më pak mish dhe sheqer, 
një dietë të shumëllojshme - këto janë sugjerimet tona kryesore për një ushqyerje të 
shëndetshme të ekuilibruar.  Por çfarë kriteresh duhet të adoptojnë në zgjedhjen e 
produkteve që ne blejmë çdo ditë? 

Më poshtë gjeni një përmbledhje të shkurtër të faktorëve për t’u marrë në 
konsideratë kur blini ushqime: 

Kriteret e blerjes

- jepuni përparësi dhe parapëlqeni produktet vendase dhe të stinës;

- rizbuloni produktet tradicionale, vendase; 

- jini dyshues ndaj produkteve që kanë një listë tepër të gjatë përbërësish  
 dhe emra të pakuptueshëm; 

- shmangni, sa më shumë të jetë e mundur, produkte me shtesë ushqimore   
 (aditivë), ngjyrosës dhe konservantë; 

- zgjidhni produkte që kanë informacion të saktë rreth kultivimit dhe/ose  
 mbarështimit dhe/ose teknikave të përpunimit; 

- shmangni ambalazhimet e panevojshme ose parapëlqeni ambalazhime me  
 materiale të biodegradueshme dhe të riciklueshme për të ulur mbetjet;

- blini vetëm çfarë ju duhet për të ulur shpërdorimet. 

Co-funded by the European Union

This publication has been produced with the assistance of the European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of Slow Food and can in no way be taken 
to reflect the views of the European Union. 

This publication was developed as part of the activities of the project “4cities4dev”,  
co-financed by the European Union.

Thanks to the contribution of the ESSEDRA project, this publication was adapted and set up in 8 
different versions, so to adhere to the specific contexts of the countries of the Balkans and Turkey.
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