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WESOŁYCH ŚWIĄT!

EKO KALENDARZ
20.12 DZIEŃ RYBY
20.01 DZIEŃ WIEDZY O
PINGWINACH
23.01 DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ
FOLIOWYCH

EKO WIADOMOŚCI
ŚWIAT

Niech te Święta, choć tak inne, będą dla Was wszystkich pełne spokoju i
radości. Mamy nadzieję, że znajdziecie też chwile na refleksje i spokojne
rozmowy, ale także na świąteczny spacer, by poczuć bliskość
natury.Wesołych i spokojnych Świąt życzy Eko Team!

BĄDŹ EKO!
Przygotowywanie świątecznych potraw jest częścią bogatej
bożonarodzeniowej tradycji. Często jednak ilość dań, bywa
nadmierna i po świętach ląduje w koszu. Rozwiązaniem tego
problemu są jadłodzielnie - czyli punkty, gdzie każdy może
zostawić posiłek lub produkty spożywcze i dać innym szansę,
by mogli się poczęstować. Obecnie w Warszawie działa ich kilka.
Pamiętajmy o tym by nie marnować jedzenia, nie tylko w okresie
świąt, ale przez cały rok!

Święta Bożego Narodzenia to oprócz czasu
spędzanego w rodzinnym gronie,
świątecznych dań i prezentów, jest także
okresem, kiedy na świecie produkowana jest
największa ilość odpadów.
Spośród 195 krajów świata,
nieco ponad 160 obchodzi Boże Narodzenie.
Oznacza to, że w tych miejscach całym
świecie wyrzucanych jest wiele dodatkowych
śmieci. Sama Wielka Brytania wytwarza o
30% więcej śmieci niż zwykle i kupuje
miliard kartek świątecznych w tym sezonie.
Stany Zjednoczone produkują dodatkowe 25
milionów ton śmieci, a ponad 5 milionów ton
żywności trafia na wysypisko śmieci w
Australii. Miasto Auckland w Nowej Zelandii
wytwarza w okresie świątecznym o 10%
więcej odpadów niż normalnie i o 15% więcej
materiałów nadających się do recyklingu, co
daje o 8351 ton więcej odpadów niż w innych
porach roku.

KONCERN DAIMLER

POMYSŁY NA ORYGINALNE PREZENTY

W ramach strategii Ambition 2039
Mercedes-Benz kontynuuje
transformację w kierunku neutralności w
zakresie CO2. W tym stosuje celu zestaw
środków w całym łańcuchu wartości, a z
uwagi na większe zapotrzebowanie
na energię przy produkcji aut w pełni
elektrycznych, kluczowym elementem dla
osiągnięcia celów klimatycznych jest sieć
dostawców. Przyjmując strategię,
Mercedes-Benz zobowiązał się, by za
mniej niż 20 lat oferować flotę nowych aut
neutralną w zakresie emisji CO2. Przejście
na elektromobilność zwiększa jednak
zapotrzebowanie na energię – w
szczególności w łańcuchu dostaw. W
porównaniu do samochodów z
klasycznym silnikiem spalinowym,
produkcja pojazdu całkowicie
elektrycznego generuje dwa razy więcej
dwutlenku węgla, a emisja ta przypada
głównie na wytwarzanie akumulatorów
litowo-jonowych. Mimo wyższego zużycia
energii w trakcie produkcji hybrydy plugin i samochody elektryczne
Mercedes-Benz już dziś oferują wyraźną
przewagę pod względem emisji CO2
względem aut z napędem
konwencjonalnym.
Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

PRZEPISY

INSPIRACJE

Zapewne większości z nas
Boże Narodzenie kojarzą się z
tradycyjnymi, świątecznymi potrawami.
WYPOŻYCZALNIE CHOINEK

Warto jednak spróbować alternatyw

Szacuje się, że co roku ścinanych jest ok. 5 mln

dobrze znanych nam dań i

drzewek, które służą nam za choinki. Po

przygotować je np. wersji wegańskiej.

świętach wiele z nich ląduje w koszu. Dla tych,

Zachęcamy Was do skorzystania z

którzy nie chcą przyczyniać się do masowego

poniższych inspiracji:

wycinania świerków, jodeł i sosen, których
znaczna część pochodzi z nielegalnych upraw,
gdzie wycinka prowadzona jest w
niekontrolowany sposób - pojawiła się
bardziej ekologiczna opcja, czyli
wypożyczalnie choinek. Z roku na rok zyskują
one coraz większą popularność. Zamówione
drzewko dostarczane jest pod drzwi, a po
świętach odbierane i poddane pielęgnacji, by
mogło służyć w następnym roku.
Więcej na ten temat możecie przeczytać na

Bigos z boczniakami

stronie: http://wypozyczalniachoinek.eu/.

NATURALNE OZDOBY CHOINKOWE
Dla wszystkich, którzy chcą by ich świąteczne
drzewko było jeszcze bardziej naturalne i
ekologiczne, podpowiadamy jak w prosty
sposób przygotować naturalne ozdoby
choinkowe. Tym samym możecie uniknąć

Roladki z bakłażana

sztucznych, plastikowych bombek i łańcuchów
Pod linkiem kilka inspiracji.

EKOLOGICZNE PAKOWANIE PREZENTÓW
Kupując świąteczne prezenty, nie mamy
zbytnio wpływu na to w jaki sposób

Makowiec bez pieczenia

zapakuje je producent. Przedmioty zwykle
są później pakowane przez nas w kolorowe,
zadrukowane papiery, plastikowe kokardy
i wstążki. Warto jednak pomyśleć o
alternatywnych, ekologicznych
opakowaniach, takich jak np. zwykły szary
papier i ekologiczny sznurek. Tak
zapakowany prezent można dowolnie
przystroić, tworząc oryginalny,
spersonalizowany podarunek.
Wegańskie pierniczki
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