Informació
complementària
per saber-ne més

ELS ENVASOS
Plàstic
Es fabrica amb petroli, un recurs no renovable.
En el procés de fabricació es consumeix molta
aigua i energia i s’emeten gasos d’efecte
hivernacle.
Es pot reciclar una quantitat limitada de
vegades. Se’n fan materials nous com envasos
de detergent, farciment d’anoracs, canonades,
mobiliari urbà...

Alumini
Es fabrica amb bauxita, mineral que
s’extreu de mines d’Austràlia i Brasil.
En el procés de fabricació s’han de
talar molts arbres, es consumeix
molta aigua i energia, i es generen
molts residus contaminants.
Es pot reciclar moltes vegades sense
perdre propietats. Es recupera per a
llaunes, llantes de bici, marcs de
finestra...

Vidre
Bric

Es fabrica amb minerals amb
alt contingut de silici, que
s’extreuen de pedreres o de
la sorra de platja.

Fet de tres materials:
alumini, cartró i plàstic.

Per fabricar-lo es consumeix
molta aigua i petroli.

El procés de fabricació
consumeix molta aigua
i energia, i s’emeten
gasos contaminants.

Es pot reciclar infinites
vegades perquè no perd
qualitat.

Es pot reciclar, però és
molt difícil.

 De temporada

L’ORIGEN
 Ecològic
•

 De proximitat
•

•

•

Aliments cultivats, collits, produïts, venuts i
consumits en un àmbit físic relativament
proper.
Eviten l’impacte ecològic del transport
(emissions de CO2), respecten els conreus
segons les estacions de l’any i eviten
intermediaris.

L’agricultura ecològica és un sistema de
producció que té com a objectiu principal
obtenir aliments sans, naturals i d’elevada
qualitat, respectant l’entorn, conservant la
fertilitat de la terra i la biodiversitat.

•

S’obtenen sense fer servir adobs ni
pesticides de síntesi química, ni organismes
transgènics.

•

Hi ha una normativa i un etiquetatge que
regula la producció ecològica.

•

Consumir aliments de temporada ajuda a
respectar el seu cicle natural de producció.

•

Cada estació ens proporciona els aliments amb les
millors característiques, tant pel que fa a
l’aportació de nutrients com per l’aroma i el sabor
que tenen.

•

Consumir productes fora de temporada suposa
que s’ha de transportar d’una regió llunyana, amb
el cost energètic i la contaminació que això
ocasiona.

Fruites de tardor

Productes més frescos i que mantenen
millor les seves qualitats.

No proximitat

No proximitat

No proximitat

EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ
Per produir un aliment cal energia, sòl fèrtil, maquinària, mà d’obra,
gasolina, aigua, fertilitzants, electricitat... i es produeix una gran
quantitat de residus, encara que no siguin visibles pel consumidor.

El cost ambiental d’un aliment és l’impacte que un aliment genera
al medi ambient al llarg del seu cicle de vida, des de la producció
fins a la manipulació i la distribució al consumidor.
L’actual sistema agroalimentari, en la producció, distribució i
consum, és responsable de quasi el 50% de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

Petjada hídrica
Litres d’aigua que es necessiten per
produir 1 kg de diversos aliments:
FRUITA – 600 litres
LLET / IOGURT – 1000 litres
PA – 1300 litres
GALETES – 1800 litres
PORC – 4800 litres
FORMATGE – 5000 litres

Petjada de carboni

Petjada ecològica

Emissions de gasos d’efecte hivernacle (grams
de CO2) generades per produir 1 kg de
diversos aliments:

Superfície de terreny (m2) que cal
conrear per produir 1 kg de
diversos aliments:

FRUITA – 70 g CO2
LLET / IOGURT – 1138 g CO2
PA – 983 g CO2
GALETES – 2300 g CO2
PORC – 5360 g CO2
FORMATGE – 8784 g CO2

FRUITA – 3 m2
LLET / IOGURT – 15 m2
PA – 6,7 m2
GALETES – 16 m2
PORC – 49 m2
FORMATGE – 75 m2

La salut
La piràmide de l’alimentació saludable
representa quina és la freqüència amb
què s’han de consumir els diferents
grups d’aliments. Els que se situen a la
base són els que més pes han de tenir en
l’alimentació habitual. En canvi, cal
reduir el consum dels que hi ha a mesura
que es puja cap al vèrtex del triangle.

<< Consells saludables >>
•

Prioritzeu menjar productes frescos i poc processats, de
producció local i temporada. Són més saludables,
mantenen íntegres les propietats nutritives i contaminen
menys.

•

Mengeu dues o tres fruites fresques al dia.

•

Prioritzeu els aliments integrals (pa, arròs, pasta,
cereals...), perquè aporten més fibra i són més nutritius i
saludables.

•

Una dieta amb major aportació de proteïnes vegetals
que de carn és més saludable per nosaltres i el planeta.

•

Pel seu contingut de sucre, sal i greixos saturats, es
recomana reduir el consum d’aliments processats
industrialment (begudes ensucrades, sucs, embotits i
carns grasses, patates xips i altres snacks fregits i salats,
llaminadures, brioixeria, galetes, mantega, etc.).

•

L’aigua és la millor opció per beure, i l’única beguda
bàsica i vital. Sucs i begudes ensucrades poden ser de
consum ocasional.

•

Eviteu el malbaratament alimentari. Ajusteu les racions i
no llenceu les sobres a la brossa. Si no us podeu acabar
el menjar, guardeu-lo per un altre àpat.

