
gehiagorik ez, eskerrik asko



PLASTIKO 
GUTXIAGO 
KONTSUMI-
TZEKO
10 AHOLKU

AHALEGIN 
GUZTIAK DIRA 
BEHARREZKOAK



Lehentasuna eman soltean 
saltzen diren produktuei 
eta beste material 
batzuetan ontziratutakoei 
(beiratan, aluminiotan, 
paperetan…).

Ontzi handiagoak 
ekonomikoagoak dira eta 
hondakin gutxiago sortzen dute.   1 2

ZEIN GOXOA, 
ZUKU NATURALA! 
ONTZIRATUA 
BAINO HOBEA!



Erabilera bakarreko 
plastikozko produkturik
ez (platerak, ontziak, 
lastotxoak, botilak...).

Badaude iraupen luzeko 
alternatibak eta produktu 
konpostagarriak (altzairuzko
edo banbuzko lastotxoak).2 ALUMI-

NIOA
ETA 
SILIKONA, 
GU BAI 
ONAK!



Baztertu 
«gainontziratutako» 
produktuak.

Beharrezkoak ez diren ontziz 
beteta egoten da gure 
birziklatze-kuboa, eta sarri 
hustu behar izaten dugu. 
Horrek ez digu onurarik 
ekartzen.  3

SASOIAN 
SASOIKOA, ETA 
HURBILEKOA



Film gardena ahalik 
eta gutxien 
erabiltzen saiatzea.

Horren ordez, tupper, plater 
edota argizari-paper 
berrerabilgarrira jo.  4

ERA-
BIL  

NA-
ZAZU!

ASKARIA, 
SILIKONAZKO 
TUPPEREAN.

ASKO!



5
Telazko poltsa eta 
botila berrerabilgarria 
beti aldean.

Dendan plastikozko poltsa 
ematen badizute eta ez 
baduzu beharrezko ikusten, 
esaiezu. 6BADUT POLTSA, 

ESKERRIK
ASKO!

HOBE 
AUZOKO 
DENDAN



1
Lurrera sekula ez bota 
ekidin edota berriro 
erabili ezin daitekeen 
plastikoa.

Txiki-txiki egin, eta 
mikroplastikoak eratuko dira; 
eta mikroplastiko horiek, gero, 
ura kutsatuko dute, animaliek 
irentsiko dituzte, eta 
elikadura-katera igaroko dira. 

2
6 PLASTIKO 

GEHIAGORIK EZ 
GURE ELIKAGAIETAN!



Ontziak berrerabili.

Garbitu eta gero, 
gordetzeko, antolatzeko, 
garraiatzeko… balio 
dezakete. 7
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BAGAUDE PREST! 
ETA, JOSTAILUAK, 

JASOTA!8



Baztertu 
«gainontziratutako» 
produktuak.

Beharrezkoak ez diren ontziz 
beteta egoten da gure 
birziklatze-kuboa, eta sarri 
hustu behar izaten dugu. 
Horrek ez digu onurarik 
ekartzen.  3

8
Zuntz naturalekin 
egindako arropa eta  
oihalak erabiltzea.

Ehun sintentikoek
plastikoa daukate, eta, 
horiek garbitzean, 
ingurumenera isurtzen
dira, mikroplastiko gisa.



4
Benetan behar
al duzu?

Planeta zaintzeko lehen 
urratsa da beharrezkoa 
ez dena ekiditea. 9??

?
? ? ? ?????
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10

Ikertu. Interneten 
informazio ugari dago, 
gure plastiko- 
kontsumoa zelan 
murriztu.
Gure bizimoduarekin bat datozen aukerak 
hautatu, eta aintzat hartu ohiturak 
apurka-apurka aldatzen direla.

Urrats guztiak dira garrantzitsuak!



6
AHALEGIN 
GUZTIAK DIRA 
BEHARREZKOAK
Plastiko gehiagorik ez, 
eskerrik asko. Alternatiba 
ugari ditugu apurka-apurka 
plastiko gutxiago 
kontsumitzen joateko.


