
Книжката е създадена в рамките на кампанията "Бъди отговорен, спаси храна!"

Мечо спасява храната



 Някога, много отдавна, в една чудно красива гора живял Мечо заедно с мама Меца и татко Мецан. Семейството имало задача от природата – 

да спасява храна. Малкият Мечо имал своя магия, която изричал всяка сутрин, но не разбирал напълно: 

„АБРАКАДАБРА – ВСИЧКО СЕ ХАПВА! СИМ САЛАБИМ – ХРАНА НЕ ХАБИМ!“ Всяка неделя Мечо, мама Меца и татко Мецан 

ходели на пазар в горския магазин. Преди да отидат решавали каква храна им е необходима за следващата седмица. 

 В една неделя през април, когато семейството подготвяло списък за пазар, Мечо скокнал:

 - Мамо, искам ВСИЧКО много вкусно за хапване!

Татко Мецан го хванал за лапичката и спокойно му казал:

 - Мечо, спомни си своята магия. Ще вземем само необходимите продукти за тази седмица. 

Мечо радостно подвикнал: „АБРАКАДАБРА – ВСИЧКО СЕ ХАПВА! СИМ САЛАБИМ – ХРАНА НЕ ХАБИМ!“

Да направим 
списък!



 Семейството тръгнало на разходка в чудната гора. Скоро стигнало до горския магазин. Мама Меца извадила подготвения списък. Мечо се 

развълнувал, тъй като за първи път Мама Меца му казвала продуктите, а той ги намирал и слагал в кошницата. Докато пазарували, 

татко Мецан казал поучително на Мечо:

 - Огледай се, Мечо, всяко семейство купува различно количество храна. Нашето малко 

семейство например не се нуждае от много, за да не разхищава.

 - А какво означава „разхищава“? – ококорило се любознателното мече.

 - Да взимаш повече, отколкото можеш да изядеш. – обяснил му татко Мецан.

 - И меда ли не можем да „разхищаваме“? – натъжил се Мечо, за когото един буркан с мед никога не бил достатъчен.

 - Имаме достатъчно мед, Мечо! – мама Меца целунала Мечо по челото и тримата се насочили към щанда със зеленчуци.

Хайде на 
пазар!



 Върнали се от горския магазин и мама Меца приготвила вечеря. 

Гладният Мечо видял какво правят мама и татко и направил същото 

– взел толкова, колкото могъл да изяде.

Макар че се усмихнал и лакомо си представил 

какво ще има за закуска…

 - Браво, Мечо, ти си хапна всичко! – радостно възкликнала 

мама Меца. – Няма да ни се налага да изхвърляме храна!

 - А защо е толкова важно да не изхвърляме, мамо?

 - Спомни си своята магия, Мечо: 

 „АБРАКАДАБРА – ВСИЧКО СЕ ХАПВА! 

 СИМ САЛАБИМ – ХРАНА НЕ ХАБИМ!“.

Абракадабра – 
всичко се хапва!

Сим Салабим – 
храна не хабим!

Мечо погледнал тъжно към мама Меца:

 - Мамо, казвам тази магия всяка сутрин, но не знам какво означава.

Мама Меца го погалила по главата и с грижовен глас му обяснила:

 - Храната е ценна и не стига за всички по света. Пътят ѝ е много дълъг - 

от малко семе до голям зеленчук! Също като твоя, Мечо – от малко мече 

да станеш голям добър мечок! Затова трябва да приготвяме толкова, 

колкото можем да изядем.

 - Все пак, може ли да си сложа още малко? – помолил Мечо 

с палави пламъчета в очите.

 - Само колкото можеш да изядеш! – добавил татко Мецан, 

разрошвайки игриво козината на Мечо.



 На следващия ден Мечо тръгнал на училище. Мама Меца му приготвила кутия с храна – вкусен сандвич, яйце 

и любимите зеленчуци на Мечо. 

 Вървяло мечето по горската пътека към училище, видяло количка с пица и се забързало към нея. 

Замислило се: „Ако сега изям едно парче пица, какво ще правя с храната от мама?”. Мечето си спомнило и за 

новата дума “разхищава”, която научило от татко Мецан: “да взимаш повече, отколкото можеш да изядеш”.

“Ако я изхвърля?“. Извадил Мечо кутията и помислил: 

„А моята магия?! АБРАКАДАБРА – ВСИЧКО СЕ ХАПВА! СИМ САЛАБИМ – ХРАНА НЕ ХАБИМ!“. 

И продължил по пътеката.

Какво да 
избера?



Не изхвърляй, 
помогни!

 По време на голямото междучасие в училище Мечо поканил приятелите си Зайко и Лиска, за да хапнат заедно. Тримата се заприказвали какво 

правят в семействата им с остатъците от храна. Оказало се, че и неговите приятели знаели как да постъпват, когато в чинийките им остане храна.

 - Ние ги превръщаме в тор, който използваме за морковите в градинката ни! – казал Зайко, хрупвайки морков от кутийката си за обяд.

 - Ох, стана ми тежко! – изпъшкал Мечо и погледнал оставащата храна в кутийката си.

 - Според мен е най-добре да я дариш! – свила рамене Лиска. – Така помагаш не само на природата, но и на… мен! – смеещите се 

гласчета на тримата приятели се чули чак до площадката за игра.



 След дългия ден семейството на Мечо се събрало за вечеря. На вдъхновеното дете му хрумвали безброй идеи какво да правят с хранителните 

отпадъци у дома, включително и любимия медец.

 - Мамо, татко, а дали не можем да върнем някак меда на пчелите, за да нахранят малките си? – татко Мецан 

се разсмял и тумбакът му весело се разтресъл.

 - Не е нужно, миличък, защото ние никога не хвърляме мед. – казала мама Меца, подготвяйки се 

да изхвърли дребни остатъци, останали в чиниите.

 - Почакай, мамо! Знаеш ли, че семейството на Зайко използва остатъците, за да натори градинката си? Може ли и ние да направим така?

 - Чудесна идея! Хайде към градинката!

Мамо, татко, 
знаете ли, 

че…?

Хаха..



Всяка година около една трета от храната, произведена в света, се изхвърля? Храна, която би могла да изхрани близо 870 милиона 

гладуващи. Част от тази храна ежедневно се изхвърля от самите нас, от хранителните вериги, пекарните и ресторантите. 

Ние от BOSCH вярваме, че заедно можем да намалим хранителните отпадъци и спрем разхищението на годна за консумация храна. 

Мотивирани от стряскащата статистика, в края на 2020 г. стартирахме кампанията "Не изхвърляй, помогни!", с която да намалим 

хранителните отпадъци и да допринесем за един по-устойчив свят. 

В първите два етапа от кампанията приканихме хората да дарят дълготрайни хранителни продукти, които са в излишък в домакинствата 

им. С тях бяха приготвени близо 7000 порции топъл обяд за хора в нужда в цялата страна. 

В трети етап надградихме кампанията, използвайки съвременни методи. Като партньор включихме мобилното приложение FoodObox, 

чиято мисия е спасяването на годна за консумация храна.

Бъдещето е в наши ръце! За да осъществим мечтата за един наистина устойчив свят, трябва да променим начина, по който използваме 

природните си ресурси. Нека с дружни усилия и съвременни методи намалим разхищението на храна.

https://www.bosch-home.bg/specials/campaigns/zero-food-waste

Съмишленици на кампанията:

Научете повече за кампанията: 

Бъди отговорен, спаси храна!
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