
Zgodba o ozadju nastanka filma  

»Pošast je v moji kuhinji« 

 

Jaguarjev gozdni dom je požgan zaradi pridelovanja krme za 
živinorejo. Če ne bomo ukrepali, bo uničenega še več dragocenega 
življenjskega prostora, avtohtoni prebivalci lahko izgubijo svoje 
domove in izgubili bomo bitko s podnebnimi spremembami. 
Poglejte si film na tej povezavi.  

 

Izsek iz animiranega filma Pošast je v moji kuhinji. 

Pošast, animacija, lahko izgleda znano. To pa zaradi tega, ker gre za 
nadaljevanje filma Rang-Tan, ki je izpostavil vlogo palmovega olja pri 
krčenju gozdov. Tokrat vam bomo povedali zgodbo o industrijski 
živinoreji (za meso) in kako povzroča razdejanje v gozdovih po celotni 
Južni Ameriki.  

Industrijsko meso je prvi povzročitelj krčenja gozdov na svetu. Meso je 
postalo velik posel in se ga producira v takšnem obsegu, ki ga naš planet 
preprosto ne more podpirati. Če bi preklopili na prehrano, ki večinoma 
temelji na izdelkih rastlinskega izvora, bi potrebovali veliko manj zemlje. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHqvbL_nifw
https://www.greenpeace.org.uk/resources/industrial-meat-deforestation-jbs/


Industrijska mesna podjetja uporabljajo požare, da uničijo velike 
površine gozda v Amazonskem deževnem pragozdu in drugod ter s tem 
napravijo prostor kmetijam za vzrejo živine in poljem, kjer pridelajo dovolj 
krme, da nahranijo milijarde živali po celem svetu. Očitno so drevesa v 
današnjem svetu vredna več, ko so požgana do tal.    

Podjetja morajo prevzeti odgovornost 

Nekateri izmed največjih supermarketov in restavracij s hitro prehrano v 
Veliki Britaniji, vključno s Tescom, Sainsburyjem, Burger Kingom, 
McDonaldsom in KFC-jem povečujejo problem, saj prodajajo velikanske 
količine industrijskega mesa, prejetega od dobaviteljev, ki so povezani z 
uničevanjem gozdov.  

Če izgubimo svetovne gozdove kot je Amazonski deževni gozd, 
izgubimo tudi dragoceno življenje živali in rastlin ter domove 
številčnega avtohtonega prebivalstva. Prav tako bomo izgubili tudi 
bitko s podnebnimi spremembami – zaradi česar bomo vsi v 
nevarnosti. 

Ustaviti moramo vlogo industrijskega mesa v krčenju gozdov in pri 
podnebnih spremembah ter izzvati podjetja, da odstranijo uničevalce 
gozdov iz svojega seznama dobaviteljev ter nadomestiti mesne in 
mlečne izdelke z izdelki rastlinskega izvora, ki ne škodujejo zemlji.  

Z ogledom in deljenjem tega filma boste pomagali pri širjenju besede o 
tej pohlepni, napihnjeni in uničujoči industriji. Ko boste storili to, prosimo 
podpišite še peticijo.  

Ukrepajte zdaj > Podpišite peticijo in pomagajte zaščititi naše 
gozdove! 

Vir: Greenpeace v Sloveniji 

 

 

 

Veliki kviz o Amazonskem 

pragozdu 

https://www.greenpeace.org/slovenia/blog/3514/zgodba-o-ozadju-nastanka-filma-posast-je-v-moji-kuhinji/?fbclid=IwAR2ygKivGlggTWLb195dB4bROxJbv1NexBQPySM5Oze356WWtG7B8DwFU-U


Ali veš, da v Amazoniji prebiva preko 400 različnih vrst sesalcev? Da 
je v reki Amazonki več vrst rib kot v vseh ostalih rekah po svetu? In pa 
da zgolj v brazilskem delu Amazonskega pragozda danes živi približno 
310.000 prebivalcev domorodnih ljudstev, ki po nekaterih ocenah 
živijo v preko 150 skupnostih in govorijo skoraj 200 različnih jezikov? 

Amazonski pragozd so zelena pljuča sveta in zakladnica življenja! 
Gre za neverjetno naravno in kulturno dediščino našega planeta.  

Želimo vam jo približati – pripravili smo veliki kviz o Amazonskem 
pragozdu s sedmimi vprašanji. Poznaš pravilne odgovore na vse? 

Sodeluj v kvizu 

Želimo vam veliko sreče! 

 
 

Vir: Greenpeace v Sloveniji. 

Pripravila: Vilma Vrtačnik Merčun 

https://podpiram.greenpeace.si/veliki-kviz-o-amazonskem-pragozdu/
https://podpiram.greenpeace.si/veliki-kviz-o-amazonskem-pragozdu/
https://www.greenpeace.org/slovenia/blog/3362/veliki-kviz-o-amazonskem-pragozdu/
https://podpiram.greenpeace.si/veliki-kviz-o-amazonskem-pragozdu/

