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 ÎNCHIRIAZĂ BRADUL DE CRĂCIUN

DĂRUIEȘTE O AMINTIRE

DECORAȚIUNI ”VERZI” DIN CE
GĂSEȘTI PRIN BUCĂTĂRIE

Nici noi nu ne putem imagina Crăciunul fără
decorațiuni. Din păcate, producția în masă a
acestor obiecte poluează natura cu plastic.
Anul ăsta, realizează singur(ă) decorațiunile
din citrice, nuci, conuri sau ramuri.

Un alt cadou peste care se va așeza praful în
câteva luni - nu mulțumesc! În schimb,
dăruiește o amintire - o ședință foto, un bilet
la concert sau poate o mini vacanța.

Brazii de Crăciun sunt de obicei aruncați
după sărbătorile de iarnă. Caută și închiriază
un brad de la o organizație care îl va planta
după sărbători.

Da, toată lumea iubește cadourile frumos
împachetate, dar după ce deschizi cadoul,
ambalajul ajunge la gunoi. Încearcă să le
împachetezi în materiale textile pe care poți
să le refolosești.

RENUNȚĂ LA AMBALAJELE DE
UNICĂ FOLOSINȚĂ 
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HRĂNEȘTE UN ANIMAL ÎNFOMETAT

ÎMPARTE CU PRIETENII

 ÎNVAȚĂ DE LA BUNICA

Ai prea multe fructe și nu ai vrea să se strice
sau să le arunci? Conservarea este o metodă
veche, dar sigură, de prelungire a duratei de
viață a alimentelor. De asemenea, poți folosi
fructe bine coapte pentru a face dulceață.

De obicei, rămân multe alimente
neconsumate după Crăciun. În loc să le
arunci, te provocăm să îți inviți prietenii la un
prânz prietenos cu natura.

Dacă ai în frigider mai multa mâncare decât
poți consuma, nu o arunca! Încearcă să o
donezi organizațiilor care au grija de
animalele fără stăpân

Înainte de a merge la cumpărături, verifică
dacă nu ai deja unele produse de pe listă,
deschise undeva în frigider. 

AI VERIFICAT FRIGIDERUL?
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FELICITĂRI LUCRATE MANUAL

SECRET SANTA ”VERDE„

LISTA DE CUMPĂRĂTURI

Fă o listă cu ce ai nevoie, ca să nu cumperi
mai mult decât trebuie.

Ce ai zice ca anul acesta să faci Zero Waste
Secret Santa? Fără ambalaje de unică folosință,
oferă un cadou de la un magazin second-hand,
cartea preferată citită sau o floare într-un
ghiveci, în loc de un buchet de flori.

Ai vrea să-ți așterni gândurile pe hârtie și să le
dăruiești prietenilor? În loc să cumperi felicitări
din supermarket, alege modele unice făcute de
artiștii locali. Așa ajuți planeta și susții micii
producători. Sau, de ce nu, încearcă să faci
chiar tu o felicitare din hârtie reciclată.

Astfel vei face economie la factura de energie
electrică și te vei bucura de un decor frumos,
ajutând și planeta în același timp.

ÎMPODOBEȘTE CASA CU
LUMINIȚE SOLARE
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LUMÂNĂRI DIN SOIA

CORONIȚĂ NATURALĂ DE CRĂCIUN 

Este ușor de făcut și poți folosi orice plantă
verde. Adaugă felii de portocale si nuci pentru
un plus de culoare. 

Este delicios, super ușor de făcut și parfumează
toată casa. Spală bine cojile de fructe, pune-le în
sirop de zahăr la foc mic și tăvălește-le în zahăr
după ce s-au pătruns; Bonus - pune-le în
ciocolată topită pentru un plus de savoare.

Lumânările aduc confort și căldură, dar cel mai
adesea sunt făcute din parafină - un produs
petrolier care poluează. Lumânările din soia
sunt o alternativă mai prietenoasă cu natura.

DULCIURI FĂCUTE ÎN CASĂ 
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Nimic nu are un gust mai bun decât bucatele
preparate acasă. Gătitul este precum iubirea.
Trebuie sa te implici cu totul sau sa nu te implici
deloc. Atunci când gătim ceva gustos,
recompensa este bucuria din ochii celor dragi și
fericirea papilelor gustative.

DESERT DIN COJI DE FRUCTE



CONSUMĂ ALIMENTE DE SEZON 

HÂRTIE SILICONATĂ DE COPT

FĂRĂ PAIE DE PLASTIC 

Există alternative grozave la paiele din plastic -
bambus, sticlă, metal sau grâu. Încearcă-le și
planeta o să-ți mulțumească!

O cumperi o dată și uiți de hârtia de copt de
unică folosință. Bonus: dulciurile nu se lipesc
de ea. 

Nu numai că au cele mai multe vitamine, dar
nici nu au parcurs mii de kilometri ca să ajungă
la tine. Mergi în piață și cumpără alimente de la
producătorii locali

Cu siguranță că după o masă îmbelșugată
rămâne multă mâncare. În loc să o împachetezi
în plastic, folosește folii alimentare reutilizabile
din ceară de albine sau recipiente din sticlă

FOLIE ALIMENTARĂ DIN CEARĂ
DE ALIBINE
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COȘ DE GUNOI PENTRU RESTURI
ALIMENTARE

CITEȘTE ETICHETA CORECT

CONGELEAZĂ MÂNCAREA ÎN EXCES

Congelatorul este cel mai bun prieten al unei
gospodării fără deșeuri și poate prelungi
durata de viață a alimentelor cu până la
câteva luni.

Alimentele cu eticheta „A se consuma de
preferință înainte de” pot fi consumate chiar și
după dată afișată pe ambalaj. „A se consuma
până la” înseamnă că alimente trebuie
consumate înainte de această dată.

Coji de fructe sau legume, coji de ouă, hârtie,
frunze - toate pot fi puse în coșul de compost și
pot deveni îngrășământ pentru grădina ta

Apa de la robinet este aproape întotdeauna
potabilă și, cu un termos la îndemână, poți
reduce semnificativ poluarea cu sticle de plastic
de unică folosință. Mai mult, economisești bani. 

DĂRUIEȘTE UN TERMOS
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SUPĂ DE LEGUME

BUCHET DE... IERBURI

CUMPĂRĂTURI VRAC

Nu doar că eviți ambalajele de unică folosință,
dar și cumperi exact cât ai nevoie pentru a nu
arunca ce ai în exces. 

Modul corect de a păstra proaspete plantele
pe care le folosești la gătit este să le pui în
apă. În plus, arată bine în bucătărie.

Nu avea cum să lipsească din lista noastră! Este
mult mai sănătoasă decât opțiunile din comerț si
poate fi făcută din ”resturi” alimentare. În loc să
le arunci la gunoi, strânge toate cojile de la
legume, tulpinile de brocoli, cotoarele de varza
sau morcov si pune totul la fiert. 

Cojile de cartofi și morcovi devin chipsuri
gustoase dacă sunt sărate și prăjite la cuptor cu
puțin ulei de măsline. Sunt și mult mai
sănătoase!

NIMIC NU SE ARUNCĂ - CHIPSURI
DE CASĂ FĂCUTE DIN COJI
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DĂRUIEȘTE MÂNCAREA

De obicei, băncile de alimente acceptă donații
dacă produsele sunt ambalate, nedesfăcute și
nu au depășit termenul de valabilitate.

Cu ajutorul aplicației mobile ai acces la peste
450 de patiserii și restaurante din România și
Bulgaria care vând produse cu cel puțin 40%
reducere, doar pentru că sunt aproape de
termenul de expirare.

EVITĂ RISIPA DE MÂNCARE CU
FOODOBOX
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VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORIVĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI
PRIETENOASE CU NATURA,PRIETENOASE CU NATURA,

ALĂTURI DE OAMENII DRAGI!ALĂTURI DE OAMENII DRAGI!
  


