
Hulladék  
megelőzés, hasznosítás, szelektív gyűjtés 

könnyen érthetően 

Gruiz Katalin 

Down Alapítvány 



Háztartási hulladék Európában 
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Kidobott élelmiszer 



Mi történik a hulladékkal, ha nincs  kezelve? 
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Hogyan kezelik ma a hulladékot 



Hulladéklerakó  és hulladékégető 



Újrahasznosítás 

Szelektíven kell gyűjteni! 



Újrahasználat 

Ne kerüljön a szemétbe! 



Újrahasználat az Alapítványban 

Nem került a szemétbe! 



Újrahasználat az Alapítványban 

Nem került a szemétbe! 
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ENERGIA 

Hogyan kéne kezelni a hulladékot? 



Mert minden anyag érték! 

Ami neked szemét, másnak érték! 

Hulladék új formában 

Pet palackból textília 



Hulladékmegelőzés: "használd kétszer!" - jó gyakorlat bevezetése az 
alapítványban, metodikák, ötletek összegyűjtése. 

Újrahasználat:  Jó minőségű használt holmi elfogadása, továbbadása 
"Ingyenshop" − az alapítvány webshopjának új egysége 

Élelmiszermentés: Praktikák a kiszámíthatatlan mennyiségű, közeli 
lejáratú élelmiszer hasznosítására, jó gyakorlatok összegyűjtése. 

Hulladékból használati termék: papír, műanyag, textil, bőr, kerámia 
hulladék alapanyagkénti hasznosítása kézműves tárgyak 
készítéséhez. A hulladékfeldolgozó műhelyek látványműhellyé 
alakítása, hogy az érdeklődők megtekinthessék, kipróbálhassák. 

Fejlesztő eszközök hulladékból 

SZELEKTÍV GYŰJTÉS, KOMPOSZTÁLÁS MINDEN OTTHONBAN!! 

Mi tehetünk? Mit teszünk mi az Alapítványban?  
annak érdekében hogy ne keletkezzen annyi hulladék, 

vagy ha keletkezik, akkor az legy újra feldolgozva, hasznosítva?  





Vásárláskor csak azt és csak annyit vegyünk, ami el is fog fogyni! 
Ne menjünk éhesen vásárolni!   
Legyen bevásárlólistánk. 
A hús kidobása okozza a legnagyobb kárt, sose vegyünk túl sokat! 

A szavatossági idő egy előrejelzés, azt jelenti, hogy addigra megnő az 
esélye a romlásnak, pl. 100 joghurtból kettő, vagy 1000 konzervből egy. 

Ha egyértelműen eldönthető, hogy a lejárt élelmiszernek semmi baja 
nincs, akkor azt nem kell kidobni.  
Egyes élelmiszerek "romlása" olyan természetes folyamat, melynek 
végterméke fogyasztható, például aludt tej. 

Helyesen tároljuk a gyümölcsöt, zöldséget, kenyeret, hogy minél tovább 
friss, jó minőségű maradjon! 

A megszáradt kenyérféleségeket ezer módon lehet hasznosítani,  ha 
száradás közben nem penészedik meg.  

Élelmiszermentés, maradékevés 



Inyenc dolog a kacsából vagy a libából kisült zsír elhasználása főzéshez, 
sütéshez. Akik szeretik a disznózsírt, ki ne dobják a sülthús zsírját, 
mert az finom ízt ad annak az ételnek, amihez felhasználjuk.  

Használjuk a fantáziánkat és kreativitásunkat, főzzünk abból, ami otthon 
van a hűtőszekrényben vagy a spájzban. Sok örömet találhatunk a 
kreatív ötletektől vezérelt új receptekben és ételekben. 

Ha túl sokat főzünk és már előre látható, hogy nem fog elfogyni, akkor 
mindjárt frissen fagyasszuk le egy részét, amit néhány nap műlva 
elővéve nem fog maradéknak tűnni. 

Becsűljük a maradékot, fogadjuk el a maradékevést jó dolognak.  
 
A nyers növényi eredetű hulladékból készítsünk komposztot, amit 
használjunk fel kertünkben vagy cserepes virágaink számára. Vödör 
méretű konyhai komposztálók, erkélyre való komposztálók, kerti 
komposztálók, természetes és gyorskomposztálók nagy választékban 
kaphatóak: nézzünk körül mi felel meg legjobban a háztartásunkhoz.  



Élelmiszermentés A Zágrábi előkészítő konyháján 



Komposztálás 

LÁDÁBAN 

ÁROKBAN, HELYBEN 



KÖNNYEN ÉRTHETŐ TANANYAGOK 
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ 

KÉR 
Hulladékfajták ismertetése 
Hulladékok kezelése, hasznosítása 
Szelektív hulladékgyűjtés 
és 
Élelmiszermentés segítőknek 

http://www.downalapitvany.hu/node/1385
http://www.enfo.hu/keptar/5077
http://www.enfo.hu/keptar/5077
http://www.körinfo.hu/keptar/5704
http://www.körinfo.hu/node/6064
http://www.downalapitvany.hu/node/1403

