
10 CONSELLS PER PREVENIR EL MALBARATAMENT

ALIMENTARI

Aquests consells han sigut redactats i adaptats a partir de les propostes que ens heu

fet arribar els diversos centres de la XES-Badalona. Moltes gràcies a tots!

1- Planifica bé la teva compra: revisa els aliments que encara tens a

casa, fes un menú setmanal i després fes la llista dels aliments que

necessites.

2- Un cop als comerços compra allò que realment necessites, no et

deixis influenciar per les ofertes!

3- Para atenció a la data de caducitat en comprar: aquells productes

que planifiques consumir en pocs dies podran tenir una data de

caducitat curta, mentre que els productes que necessitis per més

endavant hauran de tenir-la més llarga.

4- Sempre que puguis compra a granel: així podràs mesurar de manera

més ajustada els aliments i triar productes amb una aparença no tan

perfecta però igualment bons. A més, podràs reduir la generació de

residus si portes el teu propi envàs!

5- Un cop a casa, conserva els aliments de manera correcta i col·loca

més a l’abast del rebost o la nevera aquells que caduquin abans.

6- A l’hora de menjar allò que cuines, ajusta la quantitat que serveixes

al plat al que realment et menjaràs.



7- Tot aquell menjar sobrant es pot congelar per consumir més

endavant o conservar en carmanyoles a la nevera si es guarda per

un temps més curt.

8- També pots fer receptes d’aprofitament per utilitzar les restes dels

àpats o per aprofitar aquelles parts d’aliments que normalment es

descarten. Fer conserves, com ara melmelades, amb la fruita

madura també és una molt bona opció!

9- Actualment estan sortint un munt de noves possibilitats i iniciatives

per evitar el malbaratament, per exemple amb l’app

“TooGoodToGo” pots comprar menjar sobrant de comerços,

restaurants i hotels.

10- I quan vagis a un restaurant, no oblidis demanar per emportar-te el

menjar sobrant que no t’hagis pogut acabar!


