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Consumo responsable
Pensa no que realmente necesitas para celebrar as festas de Nadal.
Non se trata de comprar por comprar, senón de aplicar a racionalidade.
Aforrarás tempo, diñeiro e protexerás o medio ambiente.

Agasallos, na súa xusta medida
Deben ser axeitado e proporcionados. Mellor produtos sostibles, reutilizables,
reciclables, reciclados e que xeren poucos residuos. Non penses só en agasallos materiais.
Pódese obsequiar aos nosos achegados con bos momentos. Son sempre os mellores recordos.

Alimentos: frescos, de tempada e locais
Non se trata de deixar moitos cartos en artigos cuxos prezos, especialmente nestas datas,
vense incrementados de forma desproporcionada. Planifica as túas compras con tempo.
Podes preparar atractivos menús con pouco diñeiro1 e algo de imaxinación.
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Menús sen desperdicio

Fíxate na data de caducidade dos alimentos, que non é o mesmo que data
de consumo preferente. A primeira indica o momento a partir do cal un produto
pode supoñer un risco para a saúde; a segunda o momento no que un produto pode perder
cualidades –textura, sabor, cheiro-, pero non supón unha ameaza para a saúde.

Di si aos feos
Auditoría na cociña

Fai un oco na túa cesta para os alimentos feos.
Teñen as mesmas propiedades nutritivas que os máis guapos.

Revisa o conxelador, a despensa e a neveira para dar prioridade aos produtos máis antigos,
axusta as racións ao número de omensais e aproveita as sobras para elaborar novos pratos.
Non tires comida ao lixo.

A mesa, en permanente reutilización
Prescinde dos materiais plásticos de usar e tirar e opta polos pratos
de louza, vasos de cristal, cubertos metálicos e panos de tea.

Adorna con reciclaxe e aluma con habilidade
Elabora os teus propios adornos de Nadal con materiais reutilizados e/ou reciclados,
acende o alumado cando teñas ocasión de gozar do mesmo e dá preferencia ás
lámpadas de baixo consumo.
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O medio ambiente non se vai de festa

Non deas tregua á túa responsabilidade ambiental. Reduce, Reutiliza e separa os
teus residuos para Reciclar. Cada fracción de refugallos ao recipiente correspondente:
amarelo, para envases de plástico, latas e briks; azul, para envases de cartón e papel; iglú verde,
para envases de vidro; contedor específico para pilas; e verde convencional, para a fracción resto.

Aparellos electrónicos, os reis do lixo

Avalía se realmente necesitas cambiar de móbil, de Tablet ou de ordenador.
Alonga a vida útil dos aparellos eléctricos e electrónicos. Os residuos xerados a partir dos mesmos
están a crecer tres veces máis rápido que o resto do lixo. Ponlle freo.

Móvete de forma sostible

Celebracións, viaxes familiares, encontros con vellos amigos …. Intenta prescindir do coche
particular e aposta polo transporte público e, se podes, opta pola bicicleta para desprazamentos curtos.
Contribuirás a reducir a contaminación e a mover o teu corazón.

Calefacción, a xusta

Confortable, pero sen contribuír a elevar o termostato do planeta. Entre 18 e 21º, suficiente
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Comparte

Pasa á acción ambiental
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Pero non só en Nadal, senón o resto do ano.
Hai xente necesitada que precisa da túa axuda.
Con moi pouco, poderás facer feliz a moitos

