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EgéSzSég éS SzépSégápoláS
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SZILÁRD SAMPONOK 
ÉS BALZSAMOK
A sampon és a balzsam olyan fürdő szobai 
kellék, amit a legtöbb ember szinte min
den nap használ. Ez azt jelenti, hogy gyak
ran kell újat vásárolni, ami egyre több 
műanyag flakon gyártását eredményezi, 
és ezek többsége általában nem újrahasz
nosítható. Ezért próbáljuk meg szilárd 
samponra és balzsamra cserélni a tubu
sos termékeket. Ezek a tömbök gyakran 
csomagolásmentesek (vagy komposz
tálható papírba, kartonba csomagolják 
őket), és könnyen elérhetők a boltokban 
és az interneten. Sokféle szilárd sampon 
létezik a különböző hajtípusokra (pl. szá
raz, vékony szálú, zsíros), így nem kell fel
áldoznunk ápolt külsőnket ahhoz, hogy 
megmentsük a bolygót.
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MINDEN MORZSA SZÁMÍT
Mostantól ne dobjuk ki a régi, száraz ke
nyérvégeket. a panzanella salátához, 
a bundás kenyérhez és több más étel
hez is éppen száraz kenyér kell. a régi 
kenyérből egyszerű vajas (vagy sajtos) 
pirítóst készíthetünk, a száraz kenyérből 
pedig pirított kenyérkockát is, ami hűtő
ben tárolható. a kenyeret ledarálva vagy 
leturmixolva zsemlemorzsát kapunk (ez 
a boltokban túlárazott, és soha nincs ott
hon, amikor kellene). Tároljuk a morzsát 
légmentesen záródó üvegedényben. For
gassunk a morzsába gombát, húst vagy 
halat, esetleg szórjuk gratinra, hogy ropo
gós legyen a teteje.
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élElMiSzER éS házTaRTáS
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SZEDD MAGAD
a „szedd magad” földeken mi magunk 
szedhetünk zöldséget és gyümölcsöt. bár 
adnak dobozt vagy zacskót, vihetünk sa
ját papírtasakot vagy edényt is. ilyen he
lyeken olcsóbban juthatunk az egyébként 
drága zöldség és gyümölcsfélékhez. az 
árakat összehasonlítva hamar rájövünk, 
hogy jó üzletet kínál-e az adott termesztő. 
ha mi szedjük le és visszük haza a termé
nyeket, megkíméljük a Földet a bolti áru
sítással járó, számunkra láthatatlan hulla
dékmennyiségtől. Ha értünk a dologhoz, 
a természetben is szedhetünk zöldséget, 
gyümölcsöt. de mindenképp derítsük ki, 
hogy nem magánterületen járunke. Sze
derbokrok még városi környezetben is 
nőnek, a szeder pedig le fagyasztható.
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SZEMES KÁVÉ ÉS 
SZÁLAS TEA
igen, kávézáskor is csökkenthetjük hul
ladéktermelésünket. a kávépárnák köz
tudottan újra nem hasznosíthatók, így 
minden csésze kávéval hozzájárulunk 
a szeméttelepek megtöltéséhez (megfe
lelő géppel kétcsészénként). Felejtsük el 
a párnákat, és vegyünk kávét nagy kisze
relésben. a laminált vagy fóliázott csoma
golást nem lehet újrahasznosítani, ezért 
vásároljunk papírban forgalmazott kávét. 
Néhány kávészaküzletben kínálnak kávé
babújratöltést papír vagy vászontáská
ba. Ellenőrizzük, hogy kedvenc teamár
kánk használ-e komposztálható teafiltert, 
mert némely filter sajnos, műanyagot 
tartalmaz. ha lehetséges, válasszunk kar
tonba vagy papírba csomagolt szálas teát, 
hiszen ezzel semmilyen hulladékot nem 
termelünk.
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SzoKÁSoK, KÉSzSÉGEK ÉS GoNDoLKoDÁS MóDoK

89

A SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA
Új szokásokat úgy a legkönnyebb kialakí
tani, ha apró és betartható változásokkal 
kezdjük. Csempésszünk napi rutinunkba 
egyszerű hulladékcsökkentő módszere
ket, és ne adjuk fel, ha eleinte néha elfe
ledkezünk egyegy dologról. Eleinte talán 
csak egyszerkétszer jut eszünkbe, hogy 
komposztáljuk az ételmaradékokat, de ké
sőbb már heti háromszor-négyszer, majd 
még többször. És idővel teljesen hozzátar
tozik majd a főzéshez a komposztálás is. 
a tárgyakról való lemondás ugyanannyira 
nehéz, mint az új szokások kialakítása. 
Először talán beleszeretünk egy új fülhall
gatóba, de ahogy egyre inkább átállunk 
a „hulladékmentes” gondolkodásmódra, 
ösztönösen eszünkbe jut majd a terméket 
körülvevő rengeteg csomagolás, és két
szer is meggondoljuk majd, megvegyüke.
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