Jak oszczędzać w stylu zero waste?
10 prostych rad
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Zużyj do końca to, co już masz
zaskoczy Cię, ile oszczędności znajduje się
w Twoich szafkach

4

2

3

Zrób to sam

zamiast kupić, wykonaj to sam, np. ozdoby
świąteczne. Przy okazji może Ci przy tym pomóc
cała rodzina
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Na zakupy z własną torbą
robiąc zakupy 3 razy w tygodniu i zużywając
średnio 4 torby, wpływasz negatywnie na
środowisko. Używając ekotorby, możesz chronić
środowisko i zaoszczędzić aż do 156 zł/rocznie
(koszt reklamówki = 0,25 zł)
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Na kawę z własnym kubkiem

Kupuj na wagę

Kupuj używane

zamawiając kawę w kawiarni lub na stacji benzynowej
do własnego kubka, możesz otrzymać rabat. Listę
takich miejsc znajdziesz na stronie:
https://www.facebook.com/zwlasnymkubkiem/

produkty sypkie, np. kasze, ryż, makaron oraz ciastka
i orzechy, sprzedawane na wagę, mogą być tańsze.
Sprawdź sam na okolicznym bazarku lub w dziale
z produktami na wagę w hipermarkecie

używane ubrania, książki, AGD lub zabawki dla dzieci są
często w bardzo dobrym stanie i możesz je kupić po
okazyjnej cenie. Dlatego warto jest szukać potrzebnych
produktów w internecie lub sklepach typu second hand
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Pożyczaj, wymieniaj, oddawaj
czasami potrzebujesz czegoś jednorazowo. Zapytaj o tę
rzecz wśród znajomych lub rodziny. Możesz też wymienić
się z kimś na produkty
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Gotuj w domu
posiłki możesz spakować do pojemników
wielorazowego użytku i zabrać w każde miejsce. Dzięki
takiemu postępowaniu sam kontrolujesz jakość
jedzenia, ilość wytworzonych śmieci i wydatki

Wykorzystuj resztki
sprawdzając zawartość swojej lodówki i wykorzystując
resztki jedzenia do przygotowania posiłków, np. zupy
krem, także oszczędzasz
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Zero waste to styl życia, który polega na
ograniczeniu ilości odpadów i negatywnego
wpływu na środowisko.
Naprawiaj i dbaj o swoje rzeczy
dbaj o dobry stan zakupionych rzeczy i ciesz się nimi
dłużej. Zanoś buty do szewca, kurtkę do pralni, a porwane
spodnie do krawcowej
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