
Recorda fer un
consum responsable
dels aliments: si pots
evitar-ho no els tires!

AL NADAL.. .

RECORDA QUE AL POAL MARRÓ VAN RESIDUS COM:  CLOSQUES DE MARISC, ESPINES
DE PEIX I OSSOS DE LA CARN, PELADURES, CORFES DE FRUITS SECS, TOVALLONS

DE PAPER BRUTS DE RESTES DE MENJAR, TAPS DE SURO, BOSSETES D'INFUSIONS,
PÒSITS DE CAFÉ...

D'aquesta forma li donem un gran valor als
nostres residus orgànics, ja que reintroduïm la
matèria orgànica al sòl en forma de compost

per a obtindre aliments.

L'orgànica al poal
marró haurà d'anar!
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QUÈ ÉS L'ORGÀNICA?



A la Unió Europea es generen
89 milions de tones de pèrdues

i desaprofitament d'aliments

AL NADAL.. .

LES PÈRDUES I DESAPROFITAMENT PRODUÏTS EN LA UNIÓ EUROPEA PERMETRIEN
ALIMENTAR A 200 MILIONS DE PERSONES

Espanya és el 13é país que més menjar tira per
persona: cada habitant tira 176 kg/any , és a

dir, el 18% dels seus aliments

Evita el
desaprofitament

d'aliments

Font: FAO



  

2. Revisa els aliments que tens emmagatzemats. Revisa tots
els aliments que tens en el rebost, frigorífic i congelador per a
evitar tornar-los a comprar i prioritza la seua utilització.

1.Planifica el menú semanal. Ens ajudarà a seguir una dieta
variada i a consumir el que hem planificat.

3. Utilitza aplicacions per planificar les compres. Hi ha
aplicacions que ens ajuden a planificar els menús de forma més
senzilla.

4.  Tingues cura amb les dates de consum preferent i de
caducitat. No és el mateix, la data de consum preferent és la
data orientativa per a consumir els aliments, ja que podrien
perdre alguna característica (olor, sabor, etc.), mentre que la
data de caducitat és el moment a partir del qual els aliments no
s'han de consumir.

5. No faces la compra amb fam ni et deixes temptar per les
ofertes. D'aquesta manera només compraràs el que necessites.

6. Ajusta't al teu pressupost. Si compres més del que
necessites és molt probable que gran part dels aliments acaben
deteriorant-se, i tirar menjar és tirar diners.

7. Compra local i de temporada. A més que l'impacte ambiental
serà menor, garantiràs que els aliments siguen frescos i de
qualitat.

GUIA PER A EVITAR EL DESAPROFITAMENT
D'ALIMENTS:

Bons hàbits



  

8. Organitza el frigorífic. En la part superior han d'anar lactis
(ous, llet i formatge), en la part central  aliments cuinats, en els
prestatges inferiors posa aliments  crus (carn i peix). Per últim,
utilitza els calaixos per a fruita i verdura, i en la porta col·loca
productes que no necessiten molt de fred (begudes o salses).

9.  Utilitza correctament el congelador i descongela els
aliments de manera correcta. Quan abans congeles un aliment
i més fresc siga, millor. Descongela els aliments dins del
frigorífic.  

10. Trucs per mantenir els aliments millor. Utilitza tuppers o
bosses per a guardar la fruita i verdura. Si només fas servir un
tros de verdura, conserva la part que tinga la tija i les llavors
(pimentó). Separa la fruita madura de la resta. Si llaves la fruita i
verdura abans d'emmagatzemar-la assegura't què estiga eixuta.

11. Ajusta les racions. Evita cuinar de més.

12. Aprofita les restes. Realitza receptes contra el
desaprofitament alimentari (sopa d'all, pastís de verdures...)

13. Si menges fora emporta't el menjar de casa.  Aprofita per a
fer servir les restes de menjar del dia anterior. També pots
demanar al restaurant que et guarde les sobres en un tupper.



  

Sopa d'all:
Ingredients (per a dues persones): 50 g de pa dur, 4 alls, 1/2
culleradeta de pimentó dolç, 3 cullerades d'oli d'oliva i sal.
Preparació: Talla el pa en trossos finets. Posa 3 cullerades d'oli
a escalfar en una cassola. Pela els alls i talla'ls en làmines fines i
afig-los a la cassola. Quan estiguen daurats, introdueix el pa, 
 ofega una mica remenant bé. Agrega el pimentó, mescla i
aboca 1L d'aigua. Assaona i puja la potència del foc. Quan l'aigua
bulla, tapa la cassola i deixa-la coure durant 10 minuts. Desfés
el pa batent amb una forqueta.
Consells: Pots enriquir la sopa afegint ou i julivert.

Mandonguilles:
Ingredients (per a 12 unitats): 300 g de sobres de la carn de

putxero, 300 g de sobres de verdura (cigrons, carlota, creïlla...),
3 cullerades de farina de cigró, espècies al gust, pa ratllat per a
arrebossar, oli, 450 ml de caldo de putxero, 1 cullerada defarina

de dacsa (maizena), 1 cullerada de salsa de soja o teriyaki.
Preparació per a les mandonguilles: Afig a un bol les sobres de
verdures i esclafa-les amb una forqueta fins a aconseguir una

textura de puré. Trosseja la carn molt fina i afig-la al bol. Afig la
farina de cigró, les espècies i mescla-ho fins a obtindre una

pasta espessa. Fes boles amb la mescla, arrebossa-les amb el pa
ratllat i frig-les amb oli fins que es dauren. Escorre-les amb un

colador.
Preparació per a la salsa: Reserva una tassa de caldo i posa la

resta a escalfar en una cassola. En el caldo gelat que hem
apartat dissolem la maizena i ho afegim també a la cassola. Afig

una cullerada de salsa de soja o teriyaki i deixa-ho a foc lent
fins que comence a espessir. Afig les mandonguilles perquè

s'impregnen de la salsa. Espera uns minuts i retira-ho del foc.

APROFITA LES RESTES DE VERDURES, PA DUR, CARN I  PEIX
AMB LES SEGÜENTS RECEPTES:

Receptes contra el
desaprofitament d'aliments



Recorda fer un consum
responsable a Nadal

A Espanya generem més de 5,5
milions d'envasos i paper i cartó. 

Solament es recicla el 62,21%

AL POAL BLAU
VAN RESIDUS COM: 

Embolcalls de
paper, caixes

de cartó, bosses
de paper, paper
d'embolicar...

AL POAL GROC 
VAN RESIDUS COM: 

Paper d'alumini i
paper film, safates

de plàstic o alumini,
brics, llandes, taps
de plàstic, metall o

alumini...

RECORDA...  
Font: Ministeri de Transició Ecològica
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QUÈ SÓN ELS ENVASOS LLEUGERS
 I EL PAPER I CARTÓ?



A NADAL.. .

FEM-HO BÉ!

LA MAJORIA D'EMBOLCALLS
DE JOGUETS I OBJECTES
ESTAN COMPOSTOS DE
DIVERSOS MATERIALS, 

CAL SEPARAR EL
PAPER/CARTÓ DELS

PLÀSTICS

1r. SEPARA ELS MATERIALS

2n. DISMINUEIX EL SEU VOLUM

3r. CADA RESIDU AL SEU
CONTENIDOR

PER NO SATURAR
ELS CONTENIDORS,
CAL COMPRIMIR ELS

RESIDUS
CORRECTAMENT

DIPOSITA'LS AL
CONTENIDOR
CORRESPONENT PAPER ENVASOS

LLEUGERS
ORGÀNICA VIDRE RESTA



A NADAL.. .

SOLIDARITAT I RESPONSABILITAT!
ELS JOGUETS O OBJECTES QUE NO

NECESSITES I ESTIGUEN EN BON
ESTAT, POTS DONAR-LOS A

DIVERSES ASSOCIACIONS

O DUR-LOS A L’ECOPARC 
O ECOMÒBIL

CONSULTA L'HORARI DEL TEU MUNICIPI A:
 HTTPS://RECOLLIDA-RESIDUS.MANRA.ORG/


