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O que vai encontrar aqui?
 

Con�nuamos com a Escola das Famílias!

Uma newsle�er mensal que o ajudará a aprender mais sobre o Desperdício Alimentar, e com o qual poderá
par�cipar em compe�ções relacionadas com o mesmo. Você também receberá infográficos e jogos ou desafios
para fazer em casa.

E se tem fome de mais, recomendamos que con�nue a explorar os nossos guias educa�vos no nosso site.

https://www.euzerowaste.com/pt-pt/intellectual-output-2/
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·         Quer reduzir o desperdício alimentar? Faça listas.

Está a tentar reduzir o desperdício alimentar? É provável que esteja ciente da questão global que supõe, mas é
verdade que quando se enfrenta pela primeira vez o desafio de tentar reduzir o desperdício alimentar, pode ser
di�cil fazê-lo. Hoje, vamos dar-lhe uma dica simples, mas eficiente, sobre como reduzir a quan�dade de comida
que você tem que jogar fora.
 

·         Fazer listas
 
Pode até parecer uma piada, mas não é. Fazer listas é uma forma fácil e visual de acompanhar as coisas. Por
exemplo, saber quanta comida entra e sai de casa. Então, porque deve fazer listas?
 

·         Tenha um plano de refeição semanal
 

Se planeia as refeições que vai cozinhar ou preparar durante a semana, também está a comprar apenas os
ingredientes que precisa para elas. Além disso, se você fizer o plano de refeições enquanto tem em mente o �po
de alimentos que você vai comer todos os dias também vai ajudá-lo a obter uma dieta equilibrada.
Se quiser, pode até ir mais longe e fazer planos mensais de refeições!
 

·         Faça uma lista de compras
 

Se �ver um plano de refeição, o próximo passo é fácil: Faça uma lista dos ingredientes que precisa e tente mantê-
lo quando for às compras. Desta forma, você comprará apenas as coisas e as quan�dades que você precisa, o que
irá ajudá-lo a evitar ter mais comida do que o necessário em casa.
 
No entanto, esteja atento a possíveis alterações na lista quando for às compras. O obje�vo da própria lista é evitar
compras impulsivas e não ser um fardo. Você pode encontrar uma oferta interessante ou um produto que você
não pensou e que pode caber no seu plano de refeição. Subs�tuir um dos seus itens originais por ele está bem.
 

·         Lista de resíduos
 

Ter uma lista do que planeia comer e comprar é ó�mo, mas saber o que desperdiçou antes também é uma boa
maneira de estar ciente de quão eficientes são as suas compras. Se planeia sempre certas refeições com as quais
sempre exagera na quan�dade, talvez queira reestruturar o seu plano para aproveitar ao máximo as sobras.
 
Já experimentou estas dicas? Diga-nos se funcionam para si!
 

E no próximo mês...

 

Vamos mostrar-lhe quais indicadores que são usados para medir o desperdício alimentar a nível global. Se quiser
saber mais, convidamo-lo a ler o nosso primeiro guia didático e a seguir-nos no Facebook.

 

  

 

https://www.euzerowaste.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA-DIDATICO-1_PT.pdf
https://www.facebook.com/ZEROWASTEErasmusProject
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Uma imagem com texto, símbolo Descrição gerada
automaticamente
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Email: geral@previform.pt

 

web:   http://www.previform.pt
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