
1. Fixa un orzamento máximo de 
gasto e fai unha lista do que 

realmente necesites. Se planificas as 
compras, evitarás adquirir por im-
pulso cousas superfluas que, a longo 
prazo, non só non precisarás, senón 
que acabarán convertidas en resi-
duos.

2. Cando vaias ao supermerca-
do, elixe produtos locais e de 

tempada, de calidade e duradeiros, e 
rexeita os de usar e tirar.

3. Dá preferencia aos artigos co-
mercializados en envases sos-

tibles e reutilizables. O vidro e, en 
xeral aqueles envases que se poidan 
volver a utilizar, constitúen unha boa 
opción. 

4. Cando che resulte posible, dá 
prioridade ás compras a granel, 

e rexeita os consumibles (froitas, car-
nes e verduras) presentados en ban-
dexas de plástico ou con exceso de 
embalaxe. Recorda levar a túa propia 
bolsa de casa ou ben o tradicional ca-
rriño da compra.

5. Aproveita as ofertas que axu-
den ao teu peto, pero moito ollo 

cos descontos engañosos. Asegúrate 
que os produtos estean en bo estado 
e non deteriorados, e diferenza clara-
mente entre data de caducidade (día 
límite a partir do cal o alimento non é 
axeitado para o consumo) e consumo 
preferente (tempo no que o produto 
aínda mantén intactas as súas pro-
piedades).

6. Diminúe o desperdicio de ali-
mentos. Cociña o que realmen-

te necesites e aproveita as sobras 
para elaborar novos menús www.
aproveitatedoquechesobra.es. 

7. A roupa, un sinfín de posibili-
dades. Ten en conta que os te-

cidos naturais como a la, o algodón 
ou o liño son moito máis doados de 
reciclar e menos contaminantes que 
os sintéticos. Outras alternativas para 
alongar a vida útil das prendas son 
o troco ou tendas de segunda man. 
Ademais, aquela roupa que non utili-
ces entrégaa a entidades benéficas e, 
cando estea moi deteriorada, podes 
darlle unha segunda oportunidade 
reutilizándoa para outros usos como 
trapos de cociña

8. Utiliza os electrodomésticos 
con cabeza e en función das 

necesidades do teu fogar. Se están 
estropeados e hai que cambialos, 
pensa en verde e fíxate nos identifi-
cados con etiqueta A, que son máis 
eficientes e consumen menos ener-
xía. E non esquezas que á hora de 
desfacerte desa lavadora ou neveira 
fóra de uso, debes acudir ao punto 
limpo máis próximo. E se compras un 
sustituto, no establecemento comer-
cial deben recollerche o vello.

9. A compostaxe doméstica 
constitúe unha boa opción para 

reciclar os residuos orgánicos. Se re-
sides nunha vivenda unifamiliar con 
horta ou xardín, nin o dubides. En 
www.compostaconsogama.gal   pro-
porcionámosche as claves.

10. Separa os residuos en orixe 
e deposítaos nos contedo-

res correspondentes para que poi-
dan ser reciclados. É moi sinxelo. 
“Oportunidades Galicia” www.opor-
tunidadesparareciclar.gal, e a App de 
Sogama resultaranche de gran axuda.

EN REBAIXAS, REBAIXA OS TEUS 
RESIDUOS CON 10 SINXELOS XESTOS


