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Τα παιδιά του παιδικού σταθμού «Μελισσάκια» 
μαθαίνουν από νωρίς την αξία της προσφοράς
Χαρήκαμε πολύ όταν πριν λίγο καιρό επικοινώνησε μαζί μας ο 
παιδικός σταθμός «Μελισσάκια» στο Κορωπί για να τους προτείνουμε 
κατάλληλο φορέα-αποδέκτη για τα φαγητά που είχαν πρόθεση να 
προσφέρουν. Ο λόγος που χαρήκαμε πολύ ήταν γιατί πιστεύουμε ότι...

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

περισσότερα...

«Δεν πετάμε τίποτα» και είναι μόνο η αρχή! 
2 οργανώσεις, 4 συνεργαζόμενοι φορείς, 3 καταξιωμένοι σεφ, 
2 ομάδες μαγειρικής, 60 εθελοντές, 1100 επισκέπτες. Είμαστε 
περήφανοι για αυτό που συνέβη το Σάββατο 25 και την Κυριακή 
26 Ιανουαρίου 2014 στο πρώτο φεστιβάλ κατά της σπατάλης 
τροφίμων που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Περισσότεροι από 1100 μικροί και μεγάλοι συμπολίτες μας 
επισκέφθηκαν το διήμερο φεστιβάλ κατά της σπατάλης...

Παρουσίαση 
του ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
στην εναρκτήρια 

ημερίδα του προγράμματος 
«Είμαστε όλοι Πολίτες»  
του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στο Μουσείο 
της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια 
ημερίδα του Προγράμματος χρηματοδότησης...

Ευχαριστούμε τον 
Σύνδεσμο Αποφοίτων 
της Σχολής Μωραϊτη 
για την προσφορά 

τροφίμων σε 5.250 συνανθρώπους μας!
Μία σημαντική συνεργασία ολοκληρώθηκε. Σε 
συνέχεια της προσφοράς των τροφίμων και των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών από το 2ο 
Πανηγύρι των αποφοίτων της Σχολής Μωραϊτη, ο 
Σύνδεσμος των Αποφοίτων επικοινώνησε εκ νέου...
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Προσφορά τροφίμων στην «Ελπίδα» 
αντί για δώρο Χριστουγέννων
Πριν μερικές εβδομάδες επικοινώνησε μαζί μας η 
Μαριαλένα ζητώντας τη βοήθεια μας σχετικά με την 
εύρεση κατάλληλου αποδέκτη για να προσφέρει...

Δημιουργήσαμε «γέφυρα» με 
το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ώστε «κανένα 
πορτοκάλι να μην πάει χαμένο»
Πρόσφατα, ξεκινήσαμε μία νέα συνεργασία με το 
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, που εδρεύει στην Καλαμάτα. 
Πρόκειται για τη συλλογή και διάθεση πορτοκαλιών 
από τα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
εργαζόμενους του κτιρίου OMIKRON 
για την προσφορά τους!
Οι εργαζόμενοι του κτιρίου OMIKRON στο Γέρακα 
ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να τους κατευθύνουμε 
στην συγκέντρωση τροφίμων που ήθελαν να...

“Δίνουν μάχη 
κατά της 
πείνας”  
Άρθρο της Εύης 
Σάλτου στην 
εφημερίδα “Τα Νέα”
Οι τράπεζες τροφίμων 
στηρίζουν τα άπορα 
άτομα και ταυτόχρονα 
βάζουν φρένο στη 
σπατάλη φαγητού.
Το 2012 μοίραζαν 
περίπου 100 τόνους...

Μπορούμε να 
γεμίσουμε με 
τρόφιμα τα ράφια 
στο 1ο Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο 
Κερατσινίου;

H ΕΛΑΪΣ - Unilever 
στηρίζει το μήνυμα  
του ΜΠΟΡΟΥΜΕ  

«Καμία μερίδα φαγητού χαμένη»
Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ – Unilever Hellas A.E 
επικοινώνησε μαζί μας ζητώντας μας να τους 
βοηθήσουμε να προσφέρουν το φαγητό που θα 
περίσσευε από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
των εργαζομένων στο εργοστάσιο του Φαλήρου. 
Τους φέραμε σε επαφή με τον Ξενώνα Φιλοξενίας...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης για  

την προσφορά της!
Τον Δεκέμβριο δεχτήκαμε 
μία ακόμη προσφορά από τον 
Όμιλο Vivartia. Η εταιρεία...

ακολουθήστε μας στο facebook :)
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Το συσσίτιο του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης Αγίου 
Δημητρίου στα Μυκονιάτικα χρειάζεται την υποστήριξη μας
Καθημερινά, στο Κέντρο Ενοριακής Αγάπης Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται 
στα Μυκονιάτικα (Άγιοι Ανάργυροι) σιτίζονται 25 άτομα, ενώ 20 ακόμα άτομα 
λαμβάνουν τακτικά συσκευασμένα τρόφιμα...
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Η Mamma’s Homemade Delights γλύκανε 
τα παιδιά της “Ελπίδας”
Η εταιρεία Mamma’s Homemade Delights, 
επικοινώνησε μαζί μας για να προσφέρει 
χειροποίητα γλυκίσματα. Τους φέραμε σε επαφή 
με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ 
Δυτικής Αττικής “Η Ελπίδα”, που βρίσκεται πολύ 
κοντά τους...

«Μεταμορφώνοντας»  
το περισσευούμενο φαγητό  
σε περίσσευμα ανθρωπιάς 
του Κώστα Σιαμέλη στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Περισσότερες από 1.000 μερίδες φαγητού 
εξαιρετικής ποιότητας «σώζει» καθημερινά από τους 
κάδους των σκουπιδιών και στη συνέχεια τις...

“Κάδοι απορριμμάτων γεμάτοι 
τρόφιμα” | Άρθρο της Λίνας Γιάνναρου 

στην Καθημερινή
Λαχανικά και φρούτα που δεν προλάβαμε να 
μαγειρέψουμε και σάπισαν στο ψυγείο, γιαούρτι ή 
γάλα των οποίων παρήλθε η ημερομηνία λήξης, το 
φαγητό που περίσσεψε από το τραπέζι, φυλάχθηκε...

“Με την κρίση ανακαλύψαμε 
αποθέματα αλληλεγγύης” 
της Μαρίας Κατσουνάκη στην Καθημερινή
Πολλοί έχουν ανάγκη βοήθειας αλλά δεν ξέρουν 
πώς να τη βρουν, υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση
«Βοηθήστε από τον Ιανουάριο και μετά», είναι η 
κοινή τους παρότρυνση. Ο Τζανέτος Αντύπας και 
η Ξένια Παπασταύρου είναι δύο νέοι άνθρωποι 
δεσμευμένοι στην κοινωνική προσφορά. 
Δεκαεπτά χρόνια ο πρώτος, επτά η δεύτερη, αν 
συμπεριλάβουμε και την εθελοντική εργασία της 
στην Τράπεζα Τροφίμων. Επικεφαλής δραστήριων ...

περισσότερα...

ακολουθηστε μας στο twitter για καθημερινή ενημέρωση
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Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού  
και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα.
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Και όμως πετάμε ακόμα φαγητό!   
Εύη Σαλτού, Τα Νέα
Και όμως ακόμα πετάμε φαγητό!
Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στο πρώτο 
φεστιβάλ κατά της καθημερινής σπατάλης 
τροφίμων
Εκατοντάδες ήταν οι Αθηναίοι οι οποίοι 
επισκέφθηκαν το πρώτο φεστιβάλ κατά της 

σπατάλης τροφίμων που διοργάνωσε το πρόγραμμα της WWF Καλύτερη Ζωή μαζί με τη ΜΚΟ Μπορούμε, 
διαδίδοντας το μήνυμα ότι «καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πετιέται».
Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ στα «ΝΕΑ», η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ενθαρρυντική, 
καθώς φαίνεται πως όλο και περισσότεροι προβληματίζονται αρκετά σχετικά με την κακή συνήθεια της...
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Πρωτοβουλία διάσωσης φαγητού από Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή εταιρείας
Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία TUV AUSTRIA HELLAS και όλους τους 
εργαζομένους της που σκέφτηκαν να προσφέρουν το φαγητό που περίσσεψε από τη 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους. Απευθύνθηκαν στο ΜΠΟΡΟΥΜΕ και με μεγάλη μας χαρά τους φέραμε σε 
επαφή με την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Το φαγητό που περίσσεψε έδωσε μεγάλη...

Η Ελλάδα της κρίσης... πετάει φαγητό στον κάδο 
της Κατερίνας Ροββά, Έθνος
Παρατηρώντας τους πελάτες του να τρώνε στον πρωινό μπουφέ, ο ιδιοκτήτης 
μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας σε παραθεριστική περιοχή της χώρας αποφάσισε να 
κάνει ένα πείραμα: Μέτρησε για κάποιες ημέρες τη συνήθη ποσότητα φαγητού...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο BAKALIKO για την υποστήριξη 
του ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Ευχαριστούμε πολύ την Agnes και την Susanna, ιδιοκτήτριες του BAKALIKO CRETE 
για την προσφορά μέρους των πωλήσεων του Δεκεμβρίου για τους σκοπούς του 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 
Το BAKALIKO, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία στις Αρχάνες του Ηρακλείου...
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