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KARANTINE...
Platforma EKO
Laba diena, mieli skaitytojai, rašau jums iš Tijuana, Meksikos. Praėjęs mėnuo nepasiūlė puikių
interneto ar žmogiškųjų ryšių, tačiau visada reikia kreipti dėmesį į esamus pozityvius dalykus, tokius
kaip prasidėjęs naujasis ,,Grey's Anatomy” sezonas ir McDreamy sugrįžimas jame.
Bet pakaks pokalbių apie televiziją, geriau aptarkimę šį numerį. Iki Kalėdų liko šiek tiek daugiau nei
mėnuo. Kalėdos tapo tarptautine švente ir visiškai nesvarbu, kurios religijos jūs esate ar
nesivadovaujate jokia. Gal šie metai yra šiek tiek kitokie, ir mes ne visi būsime namuose per Kalėdas
ar susitiksime su artimaisiais, todėl būkite stiprūs ir pozityvūs šiuo laikotarpiu.
Šiame TL numeryje mes dalinamės keliomis idėjomis apie Kalėdines dovanas, pakuotes, tvarių
kelionių rinkinius, taip pat apie būtiniausius daiktus namuose arba kaip galime kasdien apdovanoti
savo planetą. Pasiruoškite puodelį arbatos, kavos su žiupsneliu cinamono, o gal kokio karšto vyno,
tuomet atsisėskite, atsipalaiduokite, būkite laimingi, kad nesate lėktuve, bet jaukiai įsipatoginę savo
namuose ant sofos su TL 5-uoju numeriu.

ŽEMYN Į KANALIZACIJĄ!
John P.
Taigi, jūs prausiatės, skalbiate drabužius, plaunate indus
ar valote virtuvės stalviršį ir jaučiatės laimingi, kad
pašalinote nešvarumus nuo „valomo“ paviršiaus.
Nešvarumai ir purvas dažniausiai nuteka į vamzdžių
karalystę bei dažniausiai yra nekenksmingas, tačiau su
savimi jis taip pat pasiima valymo priemonę. Kyla
klausimas, kiek yra kenksmingos mūsų naudojamos
valymo priemonės ir kas joms nutiks vamzdynuose?
Jeigu bent kažkiek esate panašūs į mane, tada jūs tikrai
nežinote, kas nutinka viskam, ką nutekinate į kanalizaciją.
Plautuvė yra tarsi stebuklinga vieta,
kuri visas skystas atliekas nuneša kažkur kitur. Praeityje
nežinojau įvairių dalykų, apie kuriuos dabar žinau, todėl
suprantu, kad visus produktus galima leisti į vamzdyną.
Problema yra ta, kad mums atsukus vandens
maišytuvą, viskas, ko nereikia, dingsta iš matymo
zonos. Mes to nebematome, bet tai nereiškia, kad
nuotrauka M.Matlon

tie teršalai kažkur dingo, jie tiesiog juda
mums nematoma ir nežinoma kryptimi. ►
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Liūdniausia, kad nors nuotekos yra filtruojamos kelyje (tikiuosi), jos vis tiek galiausiai atsiduria
upeliuose, upėse, požeminiuose vandenyse, o tam tikru momentu ir jūrose bei vandenynuose.
Kad ir kiek mažai ar netaršių nuotekų po savęs paliktumėte, net jei jums atrodo, kad
jūsų indėlis šioje srityje labai menkas, tačiau padauginkite tą kiekį iš šimtų milijonų
žmonių visame pasaulyje, kurie daro tą patį. Tada tikrai suprasite, kad ši problema nėra
menka.
Kosmetikoje, vaistuose ir asmens priežiūros produktuose yra daugybė chemikalų, kurių neveikia
nuotekų valymo procesai, naudojami daugumoje pasaulio šalių. Taigi šie chemikalai yra
nuplaunami į mūsų kanalizaciją, praeina valymo įrenginius ir galiausiai yra išleidžiami į paviršinį ir
gruntinį vandenį. Ir čia šios žalingos cheminės medžiagos turi įvairų skirtingą poveikį.
Vienas iš jų yra tas, kad teršalai bioakumuliuojasi žuvyse, kuomet pasiekę pakankamai didelę
koncentraciją, jie pradeda trikdyti žuvų endokrininę sistemą, sukeldami reprodukcijos ir elgesio
sutrikimus, neurologines problemas ir vėžį.
Tada kiti gyvūnai ėda žuvis, o toksinai pradeda kauptis ir tęsia savo kelionę šioje maisto grandinėje.
Per tam tikrą laiką visa ekosistema tampa užteršta, o tai nėra gerai dėl kelių priežasčių. Žmonės
taip pat neišvengiamai valgo žuvis ar gyvūnus, galų gale suvartodami tuos pačius toksinus. Taip pat
ir augalai vartoja vandenį, tuo pačiu iš grunto pasisavindami tuos pačius toksinus. Skanumėlis?
Taigi kyla klausimas, ką mes galime padaryti,
kad viso to išvengtume. Pirmas žingsnis nustoti pirkti ir naudoti produktus, kuriuose
yra daugiausiai nemalonių chemikalų. Yra vis
daugiau produktų, pažymėtų biologiškai
skaidžiais, ir jie turėtų būti geresni, tiesa? Na,
dažniausiai taip. Bet vis tiek lieka didelė dalis
produktų, kurie nepatenka į šią kategoriją.
Atkreipkite dėmesį į daugumą šampūnų ar saulės
kremų etikečių ir pastebėsite tokius dalykus kaip
parabenai, natrio laurilsulfatai ar ftalatai. Pavadinimai
skamba ne itin baisiai, tačiau turi labai rimtą poveikį
žuvims ir kitai vandens gyvūnijai. Savaime
suprantama šių ingredientų vengimas būtų gera

nuotrauka M.Wheeler
pradžia.
Dar viena blogybė yra muilai su antibakterinėmis medžiagomis, tokiomis kaip Triclosan. Šios

medžiagos saulės spinduliuose suyra į dioksinus, todėl atliekų perdirbimo metu jų dažnai negalima
pašalinti ar detoksikuoti.
Susiduriame su iššūkiu. Tačiau tikrai įmanoma pakeisti daug naudojamų asmeninės
priežiūros priemonių į tas, kurių sudėtyje yra natūralių ir ekologiškų ingredientų. Tai
nebus tie prekės ženklai, prie kurių esate įpratę, ir greičiausiai neatrasite to paties žinomo ir
mėgstamo kvapo kvepalų, tačiau jie bus daug draugiškesni aplinkai ir greičiausiai jums patiems.►
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Vis dėlto atsargumas yra tik dalis sprendimo. Ką daryti su produktais, kuriuos jau turite namuose?
Jau žinome, kad tiesiog išpilti į kanalizaciją nėra tinkama išeitis. Galėtumėte juos tiesiog išmesti į
šiukšlių dėžę, kur jie greičiausiai pateks į sąvartynus, ir visas procesas šiek tiek išsitęs ir taps
lėtesnis. Deja, tikriausiai nėra tobulo sprendimo šiai situacijai. Kai kurie pavojingų atliekų
perdirbimo centrai priima kosmetikos ir kvepalų priemones, bet ne visi, todėl būtų verta pasitikrinti.
Mes gyvename žiedinėje sistemoje, kur kiekviena pavojinga cheminė medžiaga, kurią
paleidžiame į aplinką, pereina per vandens sistemą ir galiausiai grįžta su mūsų valgomu
maistu ar užklupusiu lietumi. Verta apie tai pagalvoti, kol dar kartą neatsukote vandens
maišytuvo ir nenuleidote ko nors kriauklės vamzdžiais tolyn.

■

AR „RANKŲ DARBO“ PERVERTINTA?
Rima P.
Tai vienas iš tų populiariųjų terminų - „rankų darbo“. Tai yra kažkas, ko mes visi norime, tai yra
amatas, jame yra gerų dalykų ir jis pagamintas su meile, tiesa?
Gal tai tiesa, galbūt viskas tikrai gaminama su meile ir rūpesčiu, o gal dažnai tai padaro rankos to,
kuris visiškai nesigilina į išliekamąją vertę ir net nėra ypatingai susikoncentravęs į tai, ką daro.
Bet kuriuo atveju, kad daiktas yra „rankų darbo“, tai dar nereiškia, kad produktas
būtinai yra tvarus, etiškas, geros kokybės ar pigus. Idėja, kad „rankų darbo“
automatiškai reiškia aukštą kokybę, mažai atliekų, tvarumą ir natūralumą, yra
klaidinga nuomonė.

Šiais laikais esame skatinami pirkti viską iš vietos
gamintojų ir remti mažąsias įmones bei amatininkus.
Tikrai tai yra puikus dalykas ir turėtume remti vietos
verslą, BET tik tada, kai produktai iš tikrųjų yra
geri, ypač kai tai yra dalykai, kuriuos mes
valgysime ar kasdien naudosime ant savo kūno.
Įsigyti produktus, pagamintus lokaliai ir rankomis yra
puiki iniciatyva, tačiau mes taip pat turime žinoti apie
gamybos tvarumą ir etiškumą.
Tikrai nesvarbu, apie kokius produktus mes kalbame,
ar tai yra uogienės, sausainiai (nors kai kalba eina apie
sausainius, jie paprastai visuomet būna puikūs),
drabužiai, papuošalai, valymo priemonės, kosmetika ar
žvakės. Bet kuris produktas yra tiek pat tvarus
kiek ir žaliavos, iš kurių jis gaminamas,
nepriklausomai nuo to, kaip atsakingai ir rūpestingai jis

nuotrauka D.Akhmetionova

yra pagamintas. Nebent pats produktas yra tiesiogiai
užaugintas jį parduodančio asmens. ►
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Dažniausiai smulkieji gamintojai nori ir tikisi gauti ingredientų už mažiausią kainą. Deja, kai jie neturi
galimybės pirkti didmena, sunku rasti ekologiškų, sąžiningos prekybos ir tvarių žaliavų, kurios jiems
taip pat būtų prieinamos. Lengva skųstis tvarių ir ekologiškų produktų kainomis, mes tai darome
dažnai, bet realybė yra ta, kad kainos niekada nebus tokios žemos, kaip masiškai gaminamų
sintetinių produktų vien todėl, kad reikalingos natūralios žaliavos niekada nėra tokios pigios.
Kai ką nors perkame parduotuvėje, ingredientų sąrašą, pagaminimo datą ir
rekomenduojamą „vartoti iki“ datą visada rasime atspausdintą ant pakuotės. Tačiau
mugėse pirkti rankų darbo gaminiai ne visada pateikia tokią informaciją. Mes tiesiog
linkę manyti, kad viskas, kas yra rankų darbo ir randama mugėse yra puikios kokybės,
tačiau tokios garantijos nėra. Taip pat verta atsiminti, kad net jei turite visų ingredientų
pavadinimus, kai kurie jų gali būti painūs, be to kai kurie natūralūs konservantai turi
sudėtingus ir chemiškai skambančius pavadinimus, o kai kurios tikrai gana toksiškos
medžiagos turi daug paprastesnius pavadinimus.
Jei kaip pavyzdį pasirinksime kosmetikos ir žvakių gaminimą, dažniausiai kaip pagrindą jų pramonė
naudoja naftos produktus. Tai kenkia ne tik aplinkai, bet ir žmonėms. Mes visi labai gerai žinome ir
kalbame apie šių produktų poveikį, kai į savo automobilius įpilame benzino arba kai skrendame
lėktuvais, bet atrodo, kad to nepastebime namuose. Yra daugiau ekologiškų alternatyvų iš naftos
produktų išgaunamiems gaminiams. Sojų vaškas yra vienas iš variantų, bet tuo pačiu yra
nerimaujama dėl sojų auginimo būdų. Gera alternatyva yra bičių vaškas, nors jis gali būti
nepriimtinas veganams, ar bet koks kitas augalinis aliejus. Atminkite, kad žodį „natūralus“ galime
rašyti ant bet ko ir tai nevisada reiškia produktą esant ekologišku!

Tas pats galioja ir pakuotėms, kurių tvarus
pasirinkimas smulkiems gamintojams gali būti daug
sunkiau prieinamas, arba smulkieji gamintojai tiesiog
norėdami atrodydami profesionaliai ir patraukliai

nuotrauka by Rima P.

pasirinks ne aplinkai draugiškas, bet tiesiog gerai
atrodančias alternatyvas. Ieškokite daiktų, kurie yra
be įpakavimo arba turi biologiškai skaidžias,
augalinės kilmės, perdirbtų žaliavų ir minimalias
pakuotes. Jei produktai parduodami internetu,
atkreipkite dėmesį kiek efektyvi yra siuntimo sistema,
kaip yra su atliekų tvarkymu, kokia yra darbo ar
gamybos erdvė, kokia energija naudojama. Visa tai
yra dalykai, kuriuos mes įpratome klausti
didelių įmonių ir laikyti jas atsakingomis, bet
mes linkę praleisti šiuos klausimus, kai kažkas
yra vietinės gamybos ar rankų darbo.

Asmeniškai aš labai mėgstu kietąją kosmetiką ir turėjau porą kursų, kaip tam tikrų produktų
pasigaminti namuose. Realybė yra ta, kad viskas yra chemija. ►
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.Jei norite pagaminti geros kokybės produktą, turite turėti pagrindą žinių apie ingredientus, kaip
juos derinti, žinoti apie kiekvienos žaliavos savybes, kiekį, kurį galite naudoti, ir kaip jie reaguoja
tarpusavyje. Tai yra meno ir chemijos balanso rezultatas. Ši veikla reikalauja pastangų, rūpesčio ir
žinių, bet tai padarius tinkamai galutinis rezultatas ir jausmas yra nuostabaus.
Taip būna su rankų darbo dirbiniais, - jie gali būti nuostabūs, jei juos gamina rūpestingi
žmonės, ir jei pasirenkate tinkamai. Tik nepakliūkite į madingų žodžių spąstus ir
nepatikėkite, kad visi rankų darbo produktai ir gamintojai yra teisingi.

■

EKOLOGIŠKI PAKAVIMO SPRENDIMAI
Rima P.
Jau tikrai nebeturėtų būti reikalo mums kalbėti apie ekologiškas tvarias pakuotes. Tai
turėtų tapti įprastu dalyku mūsų kasdieniame gyvenime. Nerasite pirkti nieko, kam dar
nebūtų rasta tvari pakuotė.
Žinoma, pakuotės sprendimas priklauso nuo to, kas jame turi būti laikoma - skysčiai, milteliai,
kietieji produktai, dūžtantys ar pavojingi produktai, tačiau kiekvienam iš jų yra sprendimų.
Pažvelkime į tai, kokių pakuočių mes
iš tikrųjų tikimės:
Kuo minimalesnė
Ekologiška ir pagamintas iš
tvarios medžiagos
Medžiagos etiškai išgautos·
Dar kartą panaudojama /perdirbama /
naudojama kitai paskirčiai
Biologiškai skaidoma

Sudėjus šį sąrašą atrodo yra nemažas iššūkis patenkinti visus šiuos aspektus. Atrodo, kad plastikas
yra karaliaujantis pakuočių karalius, tačiau jis tikrai neatitinka nė vieno iš šių kriterijų.
Tuomet greitai pasirodo vienas lengvas pasirinkimas – kuklus ir senas kartonas. Jis iš tikrųjų atitinka
kiekvieną sąrašo punktą. Žinoma, ne visas kartonas yra sukurtas vienodai ir svarbu, kaip etiškai ir
tvariai buvo auginamos ir surenkamos žaliavos.
Taigi, ar ši paprasta senamadiška medžiaga yra geriausia, o gal yra kažkas dar geresnio?
Pakalbėkime apie keletą kitų tvarių pakuočių sprendimų.
Stiklas. Stikliniai buteliai ar stiklainiai gali būti 100% perdirbami ir, kitaip nei su dauguma kitų
medžiagų, stiklą jūs galite perdirbti vėl ir vėl, neprarasdami kokybės. Tačiau vis tiek yra keletas
abejotinų dalykų. Stiklas gaminamas iš tokių žaliavų kaip smėlis, sodos pelenai ir kalkakmenis, ►
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kurie lydomi labai aukštoje temperatūroje. Taigi, nors žaliavas galima perdirbti amžinai, ji atima
daug energijos ir gamina didelį CO2 kiekį. Šiuo metu Europoje perdirbama apie 74% stiklo
pakuočių, o JAV - apie 25%. Taip pat stiklo pakuotės gali dūžti ir sveria gana daug, o tai apsunkina
jų gabenimą.
Augaliniai arba bio-plastikai. Yra daugybė skirtingų įmonių, kuriančių medžiagas iš augalinių
šaltinių, kurios pasižymi panašiomis savybėmis į naftos pagrindu pagamintus plastikus. Didžioji
dalis šio bioplastiko yra biologiškai skaidoma ir gali būti perdirbama. Ją taip pat galima
sukurti iš žemės ūkio atliekų, sumažinant anglies dvideginio išmetimą. Augalams,
auginamiems šiems plastikams kurti, paprastai nereikia pesticidų ar chemikalų. Bambukas yra
plačiai naudojamas. Taip pat yra nustatyta, kad jame yra unikalių bakterijų, kurios suteikia
antibakterinių savybių, kurias perduoda bio-plastikui. Naudojant atliekas, šis pakuotės tipas labai
prisideda prie žiedinės ekonomikos.
Aliuminis. Kaip ir stiklą, šią medžiagą galima 100% perdirbti neribotą laiką, neprarandant kokybės.
Aliuminis yra patvarus ir lengvas, taip pat pasižymi dideliu formuojamumu, kas reiškia, kad jį lengva
naudoti įvairiais būdais. Aliuminis palieka mažą poveikį aplinkai. Jis nėra korozinis,
palyginti su daugeliu metalų, ir yra atsparus skirtingoms temperatūroms. Perdirbus
aliuminį, sutaupoma iki 95% šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti su pirminiu
procesu. Didžiausias iššūkis yra surinkti ir perdirbti. Praėjusiais metais Europoje perdirbta 74,5%
aliuminio skardinių.
Grybai. Taip, jūs gerai perskaitėte, - grybus galima naudoti daug daugiau nei tik padažuose ir
mėsainiuose. Jie taip pat gali būti naudojami gaminant plytas ir sienų plokštes statybų projektams
bei kaip tvari pakavimo medžiaga. Žemės ūkio atliekos, tokios kaip kukurūzų lukštai, yra
naudojami karkasams, ant kurių auginami grybai, iš kurių yra kuriamos elastingos,
stiprios ir labai lengvos medžiagos. Vienas iš nuostabiausių dalykų yra tai, kad mes galime
išauginti medžiagą būtent tokiomis formomis, kokių mums reikia.
Valgomoji pakuotė. Pastaruoju metu buvo stipriai pažengta į priekį kuriant valgomąją pakuotę.
Tai gali būti ne pats skaniausias dalykas pasaulyje ir, akivaizdu, kad jis tinka tikrai ne
visiems produktams, tačiau tai tikrai puiki idėja. Vienas iš iki šiol gerai pasiteisinusių būdų maratonų bėgikams dalijamas vanduo ir energetiniai gėrimai valgomose ankštyse, pagamintose iš
jūros dumblių, o ne iš plastikinių vandens indelių. Ankštis galima sukramtyti ir suvalgyti arba išmesti,
o gamtoje jos greitai biologiškai suyra. ►
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Apibendrinant galima pasakyti, kad akivaizdu, jog geriausias dalykas yra vengti arba
kiek įmanoma sumažinti pakuotes. Tai dažnai nereikalinga, o pakuočių nenaudojimas
visada bus tvaresnis nei bet koks kitas sprendimas, kad ir koks jis bebūtų.
Žinoma, pasitaiko atvejų, kai mums trūks plyš reikia pakavimo medžiagų, ir yra keletas tvarių
pakuočių sprendimų, kuriuos jau aptarėme. Nepamirškite, kad jūsų sprendimai vaidina svarbų
vaidmenį mažinant prekių transportavimo ir vartojimo poveikį aplinkai. Mūsų, kaip vartotojų, įpročiai
turi daug daugiau įtakos nei mes galvojame.

■

KAIP BŪTI ,,TVARESNIU'' KELYJE
Rima P.
Namuose esate savo turto karalius ar karalienė, galite itin atidžiai pasirinkti, kokius produktus
perkate, kaip jie supakuoti, ir kaip tą pakuotę rūšiuojate. Bet kuomet keliaujate dėl darbo ar
malonumo, staiga jūsų pasirinkimus priima kažkas kitas, galbūt viešbučių tinklo pirkimo vadovas
galimai neturintis tų pačių etinių vertybių kaip jūs. Plastiko atliekų, kurios gali likti po jūsų viešnagės,
yra beprotiškas kiekis, net jei tai tėra viena naktis praleista viešbutyje.
Pradėkime nuo ,,ko nedaryti” sąrašo, kuris yra gana paprastas. Viešbutyje nenaudokite
asmens higienos reikmenų, supakuotų į mažus plastikinius buteliukus ir nereikalingas pakuotes;
neišpakuokite ir nenaudokite vienkartinių plastikinių puodelių, kuriuos jie teikia; nepirkite bei
nesivežkite krūvos savo turimų produktų mažose plastikinėse pakuotėse.

nuotrauka Rima P.

Kodėl? Nes kiekvienas iš mūsų gali priimti tvaresnius sprendimus ir pasiimti su savimi
tvarų kelioninį rinkinį. Įsigykite lengvą ir nebrangų asmens higienos reikmenų ir kosmetikos
rinkinį, kuris yra labai artimas nuliui atliekų, kurį galėsite įsimesti į kelionių krepšį ir pasiimti bet kur,
bei kuris bus sudarytas iš jums tikrai patinkančių produktų. Pasiimkite tik reikalingiausius
daiktus, išvenkite plastikinių pakuočių, naudokite kietus muilus ir šampūnus, kad
sumažintumėte pakuotę ir galimą netvarką.
Žinoma, parduotuvėse yra daugybė kelioninių rinkinių, tačiau, deja, daugumoje jų taip pat pilna
atliekų ir plastikinių pakuočių, todėl geriau jų vengti ir raskite mėgstamiausius pakavimo ►
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sprendimus, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno dėžutes, medvilninius maišelius ar net vaško
įvyniojimus. Netgi nebūtinai reikia pirkti kažką naujo, tiesiog naudokitės tuo, ką turite namuose.
Yra keletas puikių natūralių, ekologiškų, biologiškai skaidžių produktų, tačiau mūsų
mėgstamiausi yra kietieji asmens higienos ir kosmetikos reikmenys.
Šampūnas, kondicionierius, muilas gali būti kietose formose. Šie produktai gali būti visiškai
be pakuočių (priklausomai nuo to, iš kur juos perkate), patogūs kelionėms ir apskritai yra gana
ekologiški.
Dezodorantai ir kvepalai. Tvirtumas nebūtinai turi apsiriboti akivaizdžiausiais higienos
produktais. Dezodorantai ir kvepalai taip pat yra įvairių rūšių. Jei šie produktai taip pat yra kietos
formos, jie taip pat turi pranašumą. Atsižvelkite į tai, kad kelionių krepšiai gali kristi ir sudaužyti jūsų
kvepalus ar dezodorantus stikliniuose buteliukuose, o jūsų rūbai tuomet gali įgyti itin stiprų kvapą.
Dantų higiena. Yra keletas variantų, kalbant apie dantų priežiūrą, pvz.: kietos dantų pastos tabletės, dantų milteliai, muilai arba jūsų pačių gamybos dantų priežiūros priemonės
daugkartiniame inde. Taip pat yra gausus pasirinkimas dantų šepetėlių, pagamintų iš perdirbtų
medžiagų, bambuko arba 100% biologiškai skaidžių produktų. Rinkitės tvarius produktus ir
nuolatiniam naudojimui.
Plaušinės. Vietoj tipiškos prekybos centro kempinės, galite įsigyti iš lufos pagamintą plaušinę.
Žmonės jas naudojo tūkstančius metų, tačiau mes tarsi kurį laiką apie tai buvome pamiršę. Jei
būsite jų auginimo vietose, nusipirkite gabalėlį džiovinto augalo ir pasidarykite kūno kempinę, veido
kempinę arba naudokite ją muilui ar šampūnui padėti. Tiesą sakant, lufos plaušinės taip pat tinka
plauti indus ar tiesiog valymui.

Tvarus kelionių rinkinys apima ne tik tuos
dalykus, kuriuos naudojate prausdamiesi. Kai
sutvarkysite savo higienos reikmenis, galite
padaryti daug kitų puikių sprendimų,
pavyzdžiui:
Menstruacinė taurelė. Kelionės metu gali nutikti
„moteriškos dienos“. Tamponus ar įklotus
pakeiskite silikonine menstruacine taurele. Ji
neužima vietos, yra patogi kelionėse, nesudaro
atliekų ir saugo ne tik planetą, bet ir piniginę.

nuotrauka by S.Harris

Medvilnės pagalvėlės. Daugkartinės plaunamos
medvilninės pagalvėlės makiažo valymui. Užuot
naudoję ir kaskart išmetę vienkartinę vatos
pagalvėlę, naudotis daugkartinėmis.

Daugkartinis vandens butelis, kavos puodelis ar nedidelis termosas. Gana savaime
suprantamas sprendimas, - venkite vienkartinių puodelių ir butelių. ►
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Daugkartinio naudojimo šiaudeliai. Jei esate žmogus, kuris tiesiog negali gyventi be šiaudelių,
tuomet nešiokitės savo. Galite lengvai nusipirkti nerūdijančio plieno, bambuko ar silikoninių
daugkartinio naudojimo variantų.
Maisto tara. Nešiokitės su savimi daugkartinio naudojimo maisto dėžutę, kad galėtumėte
pasigaminti užkandžių, kuriais galėsite mėgautis pakeliui, užuot pirkę supakuotus ir tikriausiai ne
tokius organizmui naudingus užkandžius, kol esate išvykę. Be to, jei turėsite kokių maisto likučių,
bus vieta juos laikyti.
Valgymo įrankių rinkinys. Jis neužima daug vietos ir praktiškai nieko nesveria, tad kodėl gi
nepasiėmus bambuko ar plieno valgymo įrankių rinkinio. Tai daug naudingiau pasauliui, nei naudoti
vienkartinius plastikinius gaminius, kai reikia šakutės ar šaukšto.
Daugkartiniai pirkinių krepšiai. Visada yra labai patogu po ranka turėti papildomą krepšį, tuo
atveju, jei įvyktų neplanuotas apsipirkimas.
Pasiruoškite savo firminį rinkinį ir griebkite jį, kai ketinsite apsistoti toliau nuo namų.
Tokiu būdu sumažinsite atliekų kiekį, nenaudosite plastikinių pakuočių ar abejotinų
higienos reikmenų ir galėsite tvariai mėgautis savo kelione!

■

ZERO WASTE ŠVENTINĖS
DOVANOS
MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI
Eglė M..
Kalėdinių dovanų metas jau visai čia pat! Vis daugiau
lempučių įsižiebia tiek lauke, tiek mūsų namuose,
kuriuose darosi jaukiau ir jaukiau. Šiltos kojinės, puodelis
kakavos rankose ir tamsesni vakarai priverčia vis dažniau
pagalvoti apie artėjančias šventes.

nuotrauka M.Azariah

Nors šios šventės bus kitokios, tvirtai tikiu, jog kiekvienas
iš mūsų pagalvojame apie dovanas artimiesiems. Kad ir
kaip bebūtų liūdna, bet būtent per Kalėdas žmonių
išlaidos, išmetamų šiukšlių kiekis ir vartojimas
padvigubėja. Visi skuba pirkti vis naujas Kalėdines
puošmenas kiekvienais metais, kalnus dovanų ir
daug maisto. Deja, šventėms pasibaigus dauguma
pakuočių, vienkartinių panaudotų puošmenų,
nereikalingų dovanų yra išmetamos arba tiesiog
renka dulkes nenaudojamos.

Tam, kad viso to išvengtume norime jus paskatinti į šias šventes pažvelgti šiek tiek sąmoningiau ir
tvariau. Pasiūlysime jums idėjų, ką galite padovanoti savo artimiesiems nepirkdami naujų,
nereikalingų daiktų, neteršdami aplinkos, sumažindami išmetamų atliekų kiekį bei žinoma,
taupydami savo pinigus. ►
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Tad, Tvarių Kalėdinių dovanų idėjoms Jums:
1.Namuose pagaminti produktai.
Namuose iškeptas pyragas, imbieriniai sausainiai ar kiti suvartojami produktai gali būti puiki bei
praktiška dovana jūsų artimiesiems. Juk taip malonu, gauti dovaną, kuri yra pagaminta su meile, ir
kurią bus paprasta suvartoti ir neteks jos išmesti.
2. Jūsų pačių pagamintas rankdarbis.
Gerai pagalvokite, ką mokate padaryti savo rankomis. Prisiminkite savo pomėgius, galbūt seniai
užmirštus, ir sukurkite ką nors iš širdies. Gal tai nupieštas paveikslas ar atvirukas, gal nupinta
apyrankė ar pagaminta kalėdinė žvakė, svarbu, jog tai būtų pagaminta jūsų pačių ir su meile.
Malonu yra ne tik gauti nuostabią dovaną, bet taip pat ir ją dovanoti.
3. Jau panaudotas, bet vertingas daiktas.
Juk visi mes namuose turime nemažą kiekį tiesiog nenaudojamų daiktų. Išmesti gaila, nes jie
tikrai vertingi. Tad kodėl gi ne pasiklausus, gal iš mūsų artimųjų kažkam šie daiktų būtų labai vertingi
ir reikalingi. Puiki pasidalinta dovana gali būti jūsų perskaityta knyga, kavos aparatas, kurio
nenaudojate, o gal graži kambarinė gėlė.
4. Laikas kartu.
O štai čia dar viena puiki idėja. Mano nuomone, kartais tie tiesiog nupirkti daiktai, kaip dovanos yra
tokios šaltos ir tokios menkos palyginus su pačiu žmogumi, kuris tą daiktą dovanoja. Juk būtent tas
žmogus ir yra dovana mūsų gyvenime, ir joks daiktas niekada nebus svarbesnis. Kartais ne tiek
svarbu kažką padovanoti, kiek pabūti kartu, dovanoti savo laiką ir meilę. Tad kodėl gi nesuplanavus
kelių dienų žygio kartu, ar trumpos kelionės į kitą miestą, ar vakarienės? Turbūt tikrai nėra geresnės
dovanos nei patys žmonės, draugystė ir laikas kartu.
Štai tokios mano idėjos šioms artėjančioms šventėms. O ar jūs jau esate suplanavę ką
dovanosite savo artimiesiems? Galbūt jūs turite dar daugiau minčių kaip galime
kiekvienas šventes sutikti sąmoningiau, tvariau ir raugiškiau mūsų aplinkai?
Pasidalinkite idėjomis su TL.

■

PATARIMAI TVARIOMS KALĖDOMS
Rima P.
Kalėdos yra džiaugsmo ir šventimo laikas, bet dažnai ir nesaikingo
vartojimo ir švaistymo periodas, bet gali būti ir kitaip.
Jei perskaitėte Eglės straipsnį, jau turite idėjų kaip sumažinti
nereikalingų dovanų, kurias perkame, kiekį ir turite alternatyvių
idėjų, ką padovanoti draugams ir šeimos nariams, tačiau tai tik
nuotrauka by D.Gsscon

pradžia. ►
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Pradėkime nuo to, kaip supakuoti Kalėdines dovanas. Jums nereikia visko pakuoti į naujai
pirktą dovanų popierių su spalvotomis juostomis, kurios bus išmestos tą minutę, kai tik dovanos
bus išpakuotos.
Dovanas galite pakuoti į ekologiško audinio virtuvinius rankšluosčius, suriškite porą paprastų
mazgų, pridėję cinamono lazdelę, ir štai jūs turite gražiai atrodančią ir maloniai kvepiančią pakuotę,
kurią vėliau galima panaudoti virtuvėje. Iš seno audinio pagaminti vaškiniai įvyniojimai taip pat
puikiai tiktų pakuoti dovanas, ir liktų kaip tvari priemonė pakuoti maistą išlaikant jį šviežią.
Kažką panašaus galite padaryti su skaromis, ypač jei žinote dovaną gaunančio žmogaus skonį. Kaip
pakuotę galite naudoti gražų šaliką, kuris yra tarsi papildoma maža dovana.
Tikrai turite kur nors namie daug maišelių, medžiagos gabaliukų ir galbūt kaspino ar nėrinių, todėl
tiesiog pakartotinai juos naudokite.
Galite naudoti senus žurnalus ar laikraščius. Jie visada puikiai tinka, jei dovanojate knygas. Galite
pakuotę padaryti dar įdomesnę pridėdami sausų lapų, galbūt džiovintą čili pipirą ar apelsino
skiltelę.
Galite patys pasigaminti daugkartinius maišelius arba jų nusipirkti. Maišeliai gali būti pakartotinai
naudojami ir tikrai ateityje pravers dovanos gavėjui.
Tereikia šiek tiek kūrybiškumo ir fantazijos, bei išankstinio planavimo, kurie jums padės
dovanas supakuoti įdomiai ir gražiai.

Kai dovanos paruoštos, verta
pagalvoti ir apie dekoracijas.
Ar tikrai reikia parsinešti namo
didelę nupjautą eglutę? Kodėl gi
nepasirinkus mažo medelio vazone
vietoj to? Medelį vėliau galėsite
pasodinti savo sode ir ateityje jis
papuoš jūsų kiemą. Gal išsinuomokit
medelį? O gal galite pasigaminti savo
eglutę iš turimų paveikslėlių, knygų ar
tiesiog panaudoti lauke rastas šakas.

nuotrauka A.Tyvjyk

Tikrai nebūtina kasmet pirkti naujų plastikinių dekoracijų ar žibintų, - naudokite jau
turimus. Pabandykite sukurti tradiciją gaminti rankų darbo Kalėdines dekoracijas, dar geriau, jei
jos kvepia imbieru ir cinamonu, ir jas galima valgyti! Arba kita idėja - kasmet pridėkite po vieną
naują papuošimą, tai sukurs naują prisiminimą, bet išvengsite pertekliaus.
Nepersistenk su Kalėdiniais žibintais ir lemputėmis. Jei vis tik perkate naujas lemputes,
pasirinkite energiją taupančius arba saulės energiją vartojančias lemputes, žinoma, jei tai
įmanoma. ►
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Ne paskutinėje vietoje yra ir maistas. Kalėdos yra metas, kai visi tradiciškai persivalgome iki
pykinimo, ir nebetelpame į naujus gražius drabužius, kuriuos galbūt gavome dovanų.
Be persivalgymo, mes taip pat esame linkę išmesti nuo švenčių likusius patiekalus, dažnai dar ir dėl
to, kad kol jo nesuvalgome, maistas tiesiog pagenda. Švenčių metu vyksta daug maisto švaistymo.
Pasistenkite įsitikinti, kad kiek įmanoma to vengsite tinkamai išsaugodami maistą tinkamą vartojimui
ilgesnį laiką, pakartotinai panaudodami ar užšaldydami likučius, bei mažiau pagaminsite.
Naudokite daugiau ekologiškai auginamų maisto produktų, taip padėsite aplinkai, sau patiems ir
vietiniams augintojams ir gamintojams.
Galų gale šie metai yra gerokai neįprasti, nes didžioji pasaulio dalis vis tiek gyvens
taikydama COVID-19 apribojimus. Fizinio atstumo laikymasis nereiškia, kad nereikia bendrauti,
o rankų darbo ir asmeniškai parašyta atvirutė gali tikrai praskaidrinti kažkieno dieną. Asmeninis
dėmesys visada yra svarbu!
Įdomaus ir tvaraus Kalėdų sezono raktas yra tikrai gana paprastas, - mažiau plastiko,
mažiau pakuočių, mažiau streso, mažiau kelionių iki prekybos centrų, mažiau dovanų ir
daugiau kokybiško laiko kartu!

■

VISKAS VIENAME - VELES
SĖKMĖS ISTORIJA
Rima P.
Man asmeniškai patinka turėti gražių, geros
kokybės kosmetikos ir valymo priemonių. Tuo
pat metu aš nenoriu, kad mano spintelės būtų
užpildytos didžiuliu kiekiu butelių ir stiklainių su
daugybe skirtingų produktų. Tai yra viena iš
priežasčių, kodėl šį kartą mūsų sėkmės istorija
yra apie daugiafunkcinį valymo produktą.
Yra daug įvairių universalių valiklių, tačiau aš
manau, kad dažniausiai mes vis dar renkamės
skirtingus produktus kiekvienam skirtingam
tikslui. Bet kam pirkti 5 ar 6 skirtingus
valymo produktus, jei galite turėti tik vieną
nuotrauka Veles

gamtai, žmogui ir planetai draugišką švaros
pagalbininką?

Keli pliusai: taupo vietą, nėra galimybės susimaišyti, mažiau išlaidų. Taigi, ponios ir
ponai, jums pristatau - Veles. ►
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Naujajame Džersyje (JAV) įsikūrusi įmonė siekia suteikti tvarų produktą žmonėms, kurie bando
palikti mažesnį taršos įspaudą mūsų planetai. Jie sugalvojo puikių sprendimų panaudodami maisto
atliekas, kad mūsų namuose atsirastų gaivumas ir švara. Valiklį galima naudoti ant visų paviršių,
įskaitant stiklą, keramiką, stiklo pluoštą, metalą, dažytus paviršius, chromą, nerūdijantį plieną,
plastiką...
Kodėl pasirinkau „Veles“ kaip sėkmės istoriją:
Tai naujovė, kuri drąsiai kalba
Tai yra daugiafunkcinis ir visiems priimtinas
sprendimas (tinkamas veganams)
Tai natūralu ir ekologiška
Jis gaminamas iš maisto atliekų
Produktas yra gražioje patogioje ir pakartotinai
užpildomoje pakuotėje
Užpildai pateikiami stikliniuose buteliuose, kurie gali
būti 100% perdirbami arba panaudoti kitais tikslais

nuotrauka by Veles

O dabar sužinokime šiek tiek daugiau apie šį daugiafunkcį valiklį! Pozityviai nuteikia tai, kad 97
proc. „Veles“ valiklio yra pagaminta iš maisto atliekų, o tai yra puikus būdas išvengti
naujų žaliavų naudojimo. Kitus 3 procentus sudaro mažo poveikio aliejai, tokie kaip levandų,
bergamotės, mėtų ir natūralūs kvapų stabilizatoriai. Pagrindiniai ingredientai, išskiriami iš maisto
atliekų, yra acto rūgštis, pieno rūgštis, alkoholis, o vanduo sudaro daugiau kaip 90 proc. visos
sudėties. Mes žinome viską apie įmonės produktų grandinę, - gamintojai patys rūpinasi
ingredientais, todėl išvengia išorinės tiekimo grandinės! Mes taip pat žinome, kad proceso
metu jie nepalieka atliekų, nes šio gamybos proceso esmė ir yra pilnai panaudoti jau esamas
atliekas! „Veles“ naudoja aliuminio purškiamus butelius, kurie yra pakartotinai užpildomi
ir perdirbami, o pakartotiniai užpildai pateikiami stikliniuose buteliuose ir gali būti
pilnai perdirbami!
Įmonė sėkmingai parodė, kad valymo produktus, net ir dideliais kiekiais, galima sukurti
naudojant maisto atliekas, kurių kiekvienais metais žmonija sugeneruoja milijardus
tonų. Tai yra „Veles“ įrodymas, kuris galėtų ir turėtų būti pavyzdys populiariesiems
valymo priemonių gamintojams. „Veles“ produktuose nėra sintetinių medžiagų,
išvengiama vandens švaistymo ar papildomo naudojimo, taip pat nėra jokio kitokio
neigiamo poveikio gaminant ar panaudojus produktus.
Galite pradėti galvoti, kad geriausias sprendimas yra pasigaminti šią valymo priemonę pačiam
namuose. Ir taip, galbūt tai pavyktų kai kuriems iš mūsų, bet tikrai ne visiems. Net jei turite
galimybių apdoroti atliekas ir išgauti tai, ko reikia, vis tiek atsirastų produktų, kuriuos turėtumėte
įsigyti papildomai. Jūs taip pat turėtumėte labai tiksliai apskaičiuoti, kiek kurio ingrediento naudoti,
kad nieko nebūtų iššvaistyta, ir kad valymo priemonė ilgesnį laiką išsilaikytų geros kokybės. Jums
taip pat tektų distiliuoti vandenį, o tam sugaištumėte nemažai laiko. Kartais nenorime gaminti patys
ir skirti laiko kai galime nusipirkti ,,žalią’’, efektyvų gaminį, kuris puikiai atliks savo funkciją.
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■

APLINKAI DRAUGIŠKAS - ECOVER
INTERVIU SU ECOVER
Platforma EKO
Valymo produktų įmonė ,,Ecover'' yra gerai žinoma kaip ekologiška. Pakalbėkime su jais ir
sužinokime daugiau apie mums rūpimus klausimus.
„Ecover“ gyvuoja nuo 1979 m. ir
tikriausiai yra vienas iš geriausiai
žinomų „žaliųjų“ prekių ženklų,
tačiau tiems kas nežino
pristatykite keliais sakiniais?
Teisingai. „Ecover“ buvo įkurtas
Belgijoje 1979 m., siekiant sukurti
skalbimo miltelius be fosfatų.Šiandien
mes nuo to laiko labai išsiplėtėme ir
gaminame visą augalinių ir
mineralinių valymo produktų
asortimentą, tačiau idėja vis tiek ta
pati. Mes norime išgelbėti planetą ir
tuo pat metu gaminti gerus valymo

nuotrauka Ecover

produktus.

Kodėl renkatės plastiko ir kartono, o ne stiklo ar aliuminio pakuotes?
Nuolat galvojame ir tobuliname daiktų pakavimo būdus ir darome juos kuo ekologiškesnius.
Vienkartinio naudojimo plastikai iš neapdorotų medžiagų yra akivaizdžiai blogas dalykas, taip pat
milijonai butelių ir kitų plastikinių šiukšlių plūduriuojančių vandenynuose ir besimėtančių laukuose.
Didelė problemos dalis nėra ta, kad plastiko negalima perdirbti, tiesiog jis nėra renkamas ir jo
neperdirbama. Perėjimas prie aliuminio ar stiklo pakuotės to neišsprendžia, tai taip pat yra
perdirbamos medžiagos, kurios dažnai nėra renkamos ar perdirbamos.
Kiek tvarus yra „plastikas“, kurį naudoja „Ecover“, iš ko jis pagamintas ir ar jis
biologiškai skaidomas?
Mes einame link to, kad kiekvienas plastiko gabalas, kurį gaminame būtų tik iš perdirbtų medžiagų,
visiškai nenaudotų pirminio plastiko produktų. Tai yra didžiulis įsipareigojimas, mes jau kelerius
metus to siekiame ir darome didelę pažangą. Mes taip pat projektuojame visas plastikines
pakuotes, kad jos būtų visiškai perdirbamos.
Ir jūs minėjote biologiškai skaidų. Mes daug žiūrime į augalinius ir biologiškai skaidžius plastikus, o
ten yra keletas perspektyvių idėjų ir produktų, tačiau tai dar nėra įgyvendinta. ►
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Jūs taip pat turite užpildymo
stočių parduotuvėse, kad
visiškai pašalintumėte
pakuotes. Ar tai populiaru?
Užpildymo stotys yra puikios ir
taip, jos pasirodo esančios labai
populiarios. Parduotuvių,
kuriose mes parduodame savo
produktus tokiu būdu, skaičius
nuolat auga ir labai greitai.
Manau, kad tai vis didės ir
didės. Jų naudojimas yra tikrai
geras dalykas, kurį mes visi
galėtume daryti visą laiką, juk
tai reikalauja labai mažai

nuotrauka Ecover

pastangų.

Jūsų gamykla Belgijoje buvo pastatyta specialiai tam, kad būtų ekologiška ir draugiška
darbuotojams, ar kitos „Ecover“ darbo vietos atitinka tuos pačius standartus?
Mums patinka mūsų gamykla Malėje, ji buvo pastatyta 1992 m. Tai buvo tikrai
novatoriška, nes sujungė pakartotinai panaudotas ir perdirbtas medžiagas statybose,
taip pat turi žaliąjį stogą, ir net dabar po trisdešimt metų ji vis dar išsiskiria.
2007 m. mes pastatėme dar vieną gamyklą Prancūzijos šiaurėje, vadovaudamiesi visais tais pačiais
principais, ir mus tai tikrai džiugina.
Kai kurios įmonės sutelkia dėmesį į tai, kad gamintų tik vieną tvarų valymo produktą. Ką
manote apie šį požiūrį?
Tai įdomi idėja ir galbūt taupo pakuotes ir yra patogu, bet nemanau, kad tai yra efektyviausias
būdas ką nors išvalyti. Skirtingi paviršiai ir medžiagos turi skirtingas savybes, o skirtingos namo
dalys pritraukia įvairaus purvo ir netvarkos. Įvairių rūšių valymo priemonių sudėtys ir formos gali
būti skirtos tam tikriems paviršiams ir nešvarumais, todėl tikėtina tai efektyviau nei viena priemonė.
Ar lengva įsigyti tvarių žaliavų ir kaip užtikrinti, kad jos būtų gaminamos etiškai?
Tai tikrai didelis iššūkis, tačiau turime nuostabų tiekėjų sąrašą, su kuriais dirbame, kad galėtume
būti tikri, iš kur tiksliai gaunami visi mūsų augaliniai ingredientai. Net ir tai turėdami mes stengiamės
pagerinti jų augimą ir naudojimą, pavyzdžiui, nuolatinės pastangas sumažinti palmių aliejų
naudojimą.
Mes taip pat vis daugiau eksperimentuojame naudodami kitų žmonių atliekas kaip savo
produktų pagrindą. Kaip ir mūsų naujas plovimo skystis, kurį 25% sudaro alaus gamybos
proceso atliekos. ►
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Kaip manote, ar iš tikrųjų yra skirtumas, jei naudojame ekologišką indų ploviklį, o ne
tiesiog pigiausią prekybos centro prekės ženklą?
Tai vienas iš tų klausimų, kuris visada kyla, kai ką nors perkate. Jei problemos yra tokios didelės,
koks skirtumas, kokį indų plovimo skystį aš naudoju.
Jei visi kaip individai nusprendžiame rinktis tą, kuris pagamintas iš natūralių augalinių
ingredientų ir yra ekologiškesniame butelyje, visi priimame tą patį sprendimą atskirai,
tai yra milijonai litrų cheminių produktų, kurie nepatenka į vandenynus ir milijonai
plastikinių butelių, kurie neplūduriuoja vandenynuose ar nesimėto sąvartynuose.
Jei visi galvojame, kad negalime nieko pakeisti ir nesivarginame, palikdami tai kitam, tada niekas
negali pasikeisti. Taip pat tiesa, kad gamybą lemia paklausa, jei visos didžiosios įmonės, gaminančios
valymo produktus, mato, kad ekologiškų produktų pardavimas išauga, o mažiau draugiškų sumažėja, tai paskatina juos pakeisti savo gaminius į ekologiškesnius produktus. O tai yra didelis
pokytis.
Po 40 metų augimo ir sėkmės, kokie yra „Ecover“ ateities planai, kokias dar būdais
stengsitės užtikrinti tvarią švarą mūsų namuose?
Kiekvieną dieną stengiamės, kad mūsų produktai, pakuotės, gamyklos ir visa kita būtų
ekologiškesni ir tvaresni. Mes ir toliau tai darysime, tobulėsime visur, kur tik galime, ir
nuolat atsiras naujų technologijų, leidžiančių tai padaryti geriau!
Tai, ką mes gaminame, tikrai nepasikeis, taip pat ir tai, kaip žmonės valo savo namus ir drabužius.
Toliau gaminsime valymo priemones ir stengsimės išgelbėti pasaulį, kol tai darome.

nuotraukos Ecover
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Skalbimas. Kai kurie iš mūsų, gyvenantys miestuose naudojasi viešosiomis skalbyklomis,
cheminėmis valymo ar ekologiškesnėmis žaliųjų skalbyklų paslaugomis. Dauguma žmonių skalbia
namuose, tokiu būdu mes galime kontroliuoti vandens ir elektros sąnaudas, galime rinktis jų
tiekėjus bei prietaisus, kad jie būtų kuo efektyvesni. Mes taip pat galime ir turėtume atkreipti
dėmesį į naudojamus skalbiklius…
Yra daugybė produktų ir mes norėtume rekomenduoti keletą tvarių ir aplinkai
nekenksmingų alternatyvų. Žinoma, jūs galite likti prie tradicinių miltelių ir skysčių, tokiu atveju
rinkitės natūralius, ekologiškai sertifikuotus produktus, neturinčius kvapo. Visada verta pirkti
produktus, pažymėtus saugiais kūdikiams, nes jie buvo kruopščiai išbandyti ir rečiau turi alergenų.
Nežiūrėkite tik į patį produktą, atkreipkite dėmesį ir į pakuotę. Venkite plastikinių butelių
arba bent jau rinkitės perdirbtus ar augalinius plastikus, ieškokite biologiškai skaidžių pakuočių.
Sausų produktų pakuotė dažnai yra ekologiškesnė nei skystų.
Vienas puikus sprendimas, jei jums patinka skystas ploviklis, yra pasiimti savo stiklainius ar
butelius ir juos užpildyti mėgstama priemone parduotuvėse, kurios siūlo šią paslaugą, ar
pildymo stotyse. Tačiau jei norite šiek tiek eksperimentuoti, kodėl gi nepabandžius šių tvarių
produktų:
Skalbimo muilas (kartais vadinamas ūkišku) yra senamadiškas ir paprastai naudojamos skalbiant
drabužius rankomis, gerai, kad dažniausiai šis muilas būna su minimalia pakuote ir geros sudėties.
JGalite naudoti skalbimo mašinose, reikia susmulkinti muilą ir dėti tiesiai į skalbimo mašinos būgną.
Išbandykite muilo riešutus, jie yra tiesiogiai iš gamtos, todėl greičiausiai nepakenks nei jums, nei
planetai. Viskas, ką jums reikia padaryti, yra įdėti 6–8 riešutus į medvilninį maišelį ir įdėti tiesiai į
skalbimo mašiną. Muilo riešutus galite naudoti iki 4 kartų, o vėliau dėti į kompostą. Juos prieš
naudojimą rekomenduojama 10 minučių pamirkyti šiltame vandenyje, tačiau jei skalbiate 40°C ar
aukštesnėje temperatūroje, riešutai veiks puikiai ir be pamirkimo. Norėdami gauti skystą ploviklį,
riešutus galite mirkyti ir virti. Jie tikrai draugiški jautriai odai.
Kitas įdomus variantas yra sauso ploviklio juostelės. Yra pora kompanijų, gaminančių
ekologiškas skalbimo juosteles. Jas lengva naudoti, jos pateiktos su aiškiomis instrukcijomis, kiek
juostelių reikia kiekvienam plovimui. Juostelės paprastai būna popierinėse pakuotėse ir užima labai
mažai vietos, kadangi yra kietos formos, jos neprateka ir nepalieka pribirėjusių miltelių. Kaip ir
muilo riešutai, juostelės puikiai tinka žmonėms turintiems jautrią odą. ►
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Taip pat galite išbandyti skalbimo rutulį. Tiesiog įmeskite kamuolį į skalbimo mašiną ir
nustatykite norimą programą. Technologija yra gana paprasta, rutulys naudoja magnetinius jonus,
kad sutrauktų nešvarumus nuo audinių. Jį galima naudoti iki 1500 plovimų, tačiau jo negalima
perdirbti. Šiuose rutuliuose dažnai yra ploviklių granulių, pagamintų iš natūralių ingredientų.
Galiausiai, jei turite laiko ir noro, iš kaštonų galite patys pasigaminti skystą skalbiklį.
Gamyba užima laiko, tačiau galite smagiai rinkti kaštonus su šeima ir gaminti šią priemonę
namuose drauge. Internete lengvai rasite receptų.
Nepriklausomai nuo pasirinkto ploviklio, skalbimo procesas nesibaigia. Jei naudojate džiovyklę,
turėtumėte tai padaryti taip pat kuo efektyviau. Neperkraukite džiovyklės, būtinai nustatykite
tinkamiausią temperatūrą. Taip pat galite įsigyti specialių vilnos kamuoliukų, kuriuos galite įdėti su
drabužiais ir taip sutrumpinti džiovinimo laiką.

___________________________________________________________
„Toksiškas grožis“ yra 2019 m. Phyllis Ellis dokumentinis filmas.
Jame nagrinėjamos pavojingos medžiagos, randamos visame
pasaulyje parduodamose grožio ir asmens priežiūros priemonėse.
Išgirsite interviu su mokslininkais, gydytojais ir teisininkais.
Milijardai žmonių visame pasaulyje kasdien vartoja šimtus, jei ne
tūkstančius, cheminių medžiagų ant savo kūno naudojamuose
kremuose, losjonuose ir makiažo priemonėse. Įrodyta, kad
daugelis šių ingredientų yra toksiški, įskaitant kancerogenus ir
hormonus ardančias medžiagas.
Filme sekama kelių aukšto lygio teisinių bylų istorija ir grožio
pramonės reguliavimo trūkumas JAV, taip pat pateikiami
mokslininkų ir gydytojų interviu.
Tai įdomus dokumentinis filmas ir neabejotinai suteikiantis šiek tiek pagrindo apmąstymams apie
produktus, ingredientus ir problemas, į kurias anksčiau galbūt visiškai neatkreipėte dėmesio.
Nors filmas ir skiria dėmesį asmeninėms sveikatos problemoms, kylančioms dėl šios kosmetikos,
manau, kad taip pat verta pagalvoti apie tai, kas nutinka visoms šioms cheminėms medžiagoms,
panaudojus produktus, kai nusiplauname veidus ir galiausiai šios medžiagos patenka į vietinį
vandens telkinį ir ekosistemą. Jei tai kenkia jums, tai kenkia ir aplinkai, kurioje gyvenate.

AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?
KAIP PRISIDĖTI?
Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema, kuriuo
norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis leidinys, kurį
kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė dalintis socialinėje
žiniasklaidoje. Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.
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