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3. TIPP
Tudatos fogyasztóvá válni nem olyan nehéz feladat: kis lépésekkel nagyon hamar te is  
komolyan tehetsz bolygónk megmentése érdekében. Az előző tippekben általánosan  
bemutattuk a tudatos fogyasztói szemléletet, most az élelmiszer vásárlás kapcsán kicsit  
mélyebbre ásunk. 

–	Nem mindegy, hogy mit eszünk, étkezz egészségesen! Válaszd a friss termékeket az előre  
csomagolt, tartósítószereket és adalékanyagokat tartalmazó ételek helyett. –	Próbálj meg minél több idénygyümölcsöt és -zöldséget vásárolni. A boltokban februárban vásá-
rolható paradicsom és földieper zamata, vitamintartalma többségében össze sem hasonlítható  
a nyáron termettekével. Nem is beszélve arról, hogy ezeket milyen távoli helyekről szállítják…  
Az idénygyümölcsökre és -zöldségekre rákereshetsz a    Felelős Gasztróhősök    oldalán.–	A zöldséget és gyümölcsöt próbáld inkább piacon beszerezni. Ezzel nemcsak hazai termékekhez 
juthatsz hozzá, hanem támogatod a kistermelőket is. Saját szatyrodat és dobozaidat ne feledd 
magaddal vinni!–	Ha teheted, vásárolj    csomagolásmentes boltban. –	Keressük a környezetkímélő gazdálkodásból, illetve méltányos kereskedelemből származó bio 
és fairtrade termékeket, amelyek előállítása során óvják a környezetet, s még a termelők biztos 
megélhetését is biztosítják.–	Vásárolj bio termékeket, amkor csak teheted! A vegyszermentes növénytermelés támogatásával 
nemcsak saját egészséged óvod meg, hanem a környezetét is.–	Próbálj kevesebb húst enni, például egy vagy két húsmentes nap bevezetésével. Az állattenyésztés 
erőforrásigénye jóval nagyobb a növénytermesztésénél.–	Főzz otthon! Saját ízlésed szerint készítheted el a finom falatokat, vélhetően olcsóbban és egész-
ségesebban, a pontos alapanyagok ismeretében. –	Viszont néha mindenkinek jól esik, ha nem neki kell főznie. Ilyen esetekben is választhatunk 
olyan helyeket, ahol tudatosan készítik el az ételeket. A    GreenGuide    honlapján megtalálod 
– egyelőre a budapesti – zöld helyszíneket, Ha tudsz egy jó helyet, segítsd felkerülni a térképre. –	Házhozszállítás esetén keresd a fenntartható vendéglátóhelyeket, illetve azokat a futárszolgálato-
kat, amelyek a kiszállításnál figyelnek a fenntarthatóságra. 

Ö K O P A T I K A  K Ö Z Ö S S É G I  V E R S E N Y

https://www.gasztrohos.hu/alapanyagok
https://xforest.hu/csomagolasmentes-boltok-terkepe/
https://greenguide.hu

