
Ne luăm rămas bun de la luna noiembrie cu ultimul buletin informativ: 

Școala familiilor, newsletter-ul lunar al Zero Waste își ia rămas bun în acest ultim număr, după ce v-a 

ajutat să vă informați despre risipa alimentară. Și o facem cu un ultim infografic despre efectele 

risipei alimentare. 

Ca întotdeauna, dacă vă este poftă de mai mult, vă invităm să continuați să explorați resursele 

disponibile pe site-ul nostru. 

Cunoașteți consecințele risipei alimentare? 

Dacă ne urmăriți de ceva vreme, probabil că multe dintre acestea vă sunt cunoscute. Știți deja cât de 

multă mâncare se risipește în fiecare an și cum ar putea fi folosită pentru a hrăni întreaga populație 

a lumii dacă ar fi folosită în mod corespunzător. 

Dar producția și distribuția alimentelor are un impact uriaș asupra mediului... Dacă pierdem 30 % din 

producția de alimente, ce efect are asupra planetei..: 
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După cum puteți vedea, consecințele depășesc cu mult efectele imediate pe care le putem vedea în 

mod normal. Și de aceea este atât de important să continuăm să lucrăm pentru a reduce risipa 

noastră de alimente. 

Din fericire, multe asociații și organizații lucrează în această direcție și, ca parte a proiectului 

Zero_Waste, am dorit să le căutăm și să le evidențiem activitatea în Ghidul de bune practici, cel mai 

recent dintre produsele noastre intelectuale, pe care îl puteți găsi deja pe site-ul nostru sub numele 

de IO3. 

Multe dintre aceste inițiative vă vor permite și dumneavoastră să vă reduceți impactul sau risipa de 

alimente, așa că vă invităm să le căutați și să colaborați cu cele care vă sunt apropiate. 

 

Și cum știm că vara este sezonul vacanțelor... Acest buletin informativ este mai scurt, astfel încât 

să vă puteți bucura de ale dumneavoastră. Aveți și alte sfaturi despre cum să facem strategii bune 

împotriva risipei? Spuneți-ne și nouă! 

 

Deși acest buletin informativ, dorim în continuare să ne contactați. Cunoașteți alte inițiative pe 

care ați dori să le împărtășiți? Ce v-a plăcut cel mai mult la acest proiect? Anunțați-ne! 

 

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie! 

Spre deșeurile zero! 

https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/

