
CUINA D’APROFITAMENT CONTRA EL
MALBARATAMENT ALIMENTARI

Cada any, la Xarxa d’Escoles de Badalona per a la Sostenibilitat (XES-Badalona)
organitza una acció per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), en la
que participen de manera conjunta els 16 centres que formen part de la xarxa.

Enguany, l’acció pel Dia Mundial del Medi Ambient consistirà en la publicació d’un
llibret (físic i virtual) amb un recull de receptes d’aprofitament acompanyat d’una
sèrie de consells per evitar el malbaratament alimentari. Les receptes recollides al
llibret seran proposades pels alumnes i les seves famílies.

Per tal de donar visibilitat al projecte es faran diverses accions:

- S’organitzarà un acte de presentació oficial del llibre.
- S’editarà un flyer amb informació sobre el projecte on s’hi explicarà com es pot
consultar el recull de receptes online. Els propis alumnes de les Escoles Verdes
repartiran els flyers per diferents punts de la ciutat (mercats i eixos comercials) la
setmana de l’1 al 5 de juny.
- Es farà difusió del projecte a través de TeleBadalona, notes de premsa i xarxes socials.
- També es demanarà la col·laboració d’establiments de restauració de Badalona,
incloent els del grup Forquilla Badalona i qualsevol altre establiment que es vulgui
afegir en els següents termes:

RESTAURANTS COL·LABORADORS

Els restaurants adherits a la campanya estaran identificats amb un cartell com a
“establiment col·laborador” i durant la setmana de l’1 al 5 de juny oferiran al seu
menú diari algun plat d’aprofitament (p.ex. croquetes) o que inclogui parts de
l’aliment que normalment no s’aprofiten (p.ex. fulles de la pastanaga). Caldrà que
aquest plat estigui clarament identificat al menú com a “plat d’aprofitament”.

Als restaurants també es disposarà de flyers informatius de la campanya per tal que
els seus clients coneguin el projecte, puguin consultar el recull de receptes online o
assistir a la presentació del llibre en cas d’estar-hi interessats.

COM ADHERIR-SE A LA CAMPANYA?

Si tens un establiment de restauració i vols adherir-te a la nostra campanya, si us plau,
envia'ns un correu electrònic a ed_ambiental@badalona.cat ABANS DEL 27 D'ABRIL
indicant:

. Nom de l'establiment:

. Persona de contacte:

. Adreça:

. Telèfon:

. Pàgina web:


