
Rozanne Stevens je pionirka trajnostne kuhinje na

Irskem. Prihaja iz Južne Afrike in je kuharica polnovredne

ekološke hrane, učiteljica, avtorica več kuharic in

promotorka trajnostne kuhinje po načelih “zero-waste”

(brez odpadkov). Rozanne je diplomirala iz prava, nato pa

je nadaljevala svojo pot na Cape Wine academy, kjer je

poučevala strokovne gostinske predmete. Leta 1999 se

je preselila na Irsko. Vse, kar Rozanne počne, temelji na

dveh ciljih globalnega trajnostnega razvoja. Gre za cilja 3

in 12, ki predstavljata motor njenega delovanja. Trajnostni

cilj številka 3 je zagotoviti zdravo življenje in spodbujati

dobro počutje vseh ljudi ne glede na starost, trajnostni cilj

št. 12 pa je zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in

proizvodnje. Rozanne pravi: »Imam neverjetno srečo, da

sem našla svoje življenjsko poslanstvo, talent pa sem

pilila z izobraževanjem in pridobivanjem izkušenj.«

Zdravo
V sklopu globalnega trajnostnega razvoja se Rozanne

posveča zdravju ljudi, dostopu do kakovostne in

polnovredne hrane, izobraževanju o hrani in kuharskim

veščinam

Trajnostno
Univerza v Dublinu že ima robusten sistem za 

merjenje živilskih odpadkov, ki ga uporablja za

monitoring v zadnjih treh letih. V okviru projekta 

Noosphere preizkušajo številne metode, vključno s

programsko opremo, ki fotografira in analizira

pripravljeno hrano in odpadke. Njihovo poslanstvo je

najti harmonično stičišče med zdravjem ljudi in

zdravjem planeta. Pravijo: »Nismo v položaju, ko bi bili

eni proti drugim. Ljubite lahko ljudi in planet v enaki

meri.«

Uporaba sodobne tehnologije
Inštitut Noosphere deluje na več projektih, ki

uporabljajo tehnologijo za zmanjšanje količine  

prehranskih odpadkov.

Rozanne je ustanoviteljica in kulinarična direktorica 
Inštituta Noospher, ki deluje v partnerstvu z Univerzo 
Dublin City. Inštitut Noospher je bil izbran za 
sodelovanje v prestižni študiji GCSO (Global 
Commission for Sustainable Outcomes), da bi ustvarili 
vzorčno trajnostno kuhinjo brez odpadkov (“zero-
waste”), ki bi jo lahko uvedli v študentskih kampusih po 
vsem svetu. Projekt vključuje prehrambene storitve, 
dobaviteljsko verigo in proizvodnjo rastlinskih živil v 
zasledovanju trajnostne prakse. Inštitut sledi filozofiji 
kuhanja brez odpadkov in se ukvarja s sodobnim 
pristopom do polnovredne prehrane, s prehransko 
analizo, z vegetarijanskimi recepti in z razvojem 
menijev za gostinske obrate. Izvajajo tudi programe 
izobraževanja gostinskega in kuhinjskega osebja.
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