Vabilo

Slovenska premiera filma Ne meč’mo hrane stran! (Just Eat It)
Spoštovani novinarji in uredniki,
ob svetovnem dnevu hrane vas Ekologi brez meja vabimo na:
slovensko premiero filma Ne meč’mo hrane stran! (Just Eat It),
ki bo potekala v ponedeljek, 17. oktobra, ob 19. uri v Kinu Šiška.
V nekaterih delih našega planeta je hrana postala moda in prestiž. Na TV zaslonih nas zasipajo z
neštetimi kuharskimi oddajami, police trgovin so založene s številnimi različicami enakega izdelka,
ponujajo mamljive popuste na količine, ki se jim je težko odreči. Pri tem pa pozabljamo, da na svetu
kar 40 % te hrane pristane v smeteh! Mlada kanadska dokumentarista Jen in Grant sta se v filmu Ne
meč’mo hrane stran! (Just Eat It) lotila raziskovanja zavržkov hrane na kmetijah, v trgovini in tudi v
njunem hladilniku. Po tem, ko sta na lastne oči videla ogromne količine zavržene hrane, sta se odločila
za šestmesečni poskus – v tem času hrane ne bosta več kupovala, ampak bosta živela zgolj od tiste,
ki jo nameravajo zavreči ali so jo že zavrgli. Odkrila sta neverjetne, na trenutke kar pretresljive stvari!
Ker je zgodba povsem podobna tudi v Sloveniji, smo se odločili za projekcijo filma Ne meč’mo hrane
stran!, ki problematiko obelodani brez olepšav in ponuja nekaj rešitev za te težave.
Film je podnaslovljen, njegova dolžina pa znaša 75 minut. V kolikor si želite film ogledati, prosimo, da
nam to sporočite na spodnji kontakt, kjer smo vam na voljo tudi za dodatne informacije o filmu in
novem projektu Društva Ekologi brez meja, Ne meč’mo hrane stran!
Veseli bomo, če k ogledu in razmisleku povabite tudi vaše bralce in poslušalce!
Projekcija poteka v sklopu projekta Ne meč'mo hrane stran!, ki ga delno financira Ministrstvo za okolje in
prostor, partner v projektu je Zveza društev upokojencev Slovenije. Projekcijo omogočajo tudi: Kino Šiška,
Europlakat in Media bus.

Dodatne informacije:




Katja Sreš, Ekologi brez meja, odnosi z javnostmi, 040 255 433, katja.sres@ocistimo.si
Napovednik filma
Grafični materiali

