Malbaratament Alimentari
En l’àmbit
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L'etiquetatge confon.
Data de consum preferent es
la data en la que el fabricant
o productor ha detectat que
el producte té alguna de les
seves característiques
malmeses.
És això motiu suficient per
llençar a les escombraries ?
Creiem que l'aliment encara té vida útil i el recuperem.
És l'aliment de recuperació

Ca la Rosa pren mesures contra el malbaratament i
la recuperació alimentaria.
No malbaratem quan :
- Planifiquem mensualment els nostres menús i evitem
cuinar en excés calculant les racions i les quantitats
justes per cada comensal.
- Comprem productes de temporada i de proximitat ,
duren més que els que s’han conservat o han fet molts
quilòmetres en cambres.
- Llencem el mínim de verdures, aprofitant al màxim les
part les fulles i les tiges sobretot.
Que fem si tenim excedent:
- Avisem als nostres usuaris de malbaratament
alimentari i venen a buscar l’excedent cada tarda.
- Ho congelem i/o utilitzem el sobrant per fer altres
receptes ( pasta , cremes , croquetes...)per serveis de
càtering i menjador.
- Amb la fruita madura fem ( batuts, pastissos ..)
- Fem el nostre propi adob per a les plantes transformant
les restes orgàniques, com les peles de fruites i
verdures, en compost, un adob natural útil per a
l’agricultura i la jardineria
Us proposem signar la clàusula per la que ens doneu permís per cuinar amb
matèries primeres al limit de la data de consum preferent sense que suposi
cap risc per a vosaltres i si un abaratiment en el preu final.

El pressupost que us adjuntem té primeres
matèries d'aprofitament si l'accepteu esteu
acceptant aquesta pràctica amb tot el
retorn social que això suposa.
Jo, APROFITO el MENJAR abans de llençar-lo.

