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Pels canvis en l'ús de la terra (es
cremen grans extensions de
boscos i prats per a després ser
conreats).

Per la producció agrícola
i ramadera d'aliments.

Pel menjar que es tira.

Com impacta la
producció
d'aliments en
l'emissió de
GEHs?

Pel transport d’aliments

5-10%

Aposta per una
dieta climàticament
responsable

Sabies que...

Es calcula que el sistema alimentari és el
responsable d'un terç de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle (GEHs).

9-14%

18%

8-10%

Visita
la nostra
web!
menudatierra.eco



Compra fruita i verdura de temporada

Espanya és el país amb major consum de carn
de la UE amb una mitjana de 50Kg per persona
i any en 2020. Quan la consumeixis que sigui
de ramaderia extensiva ecològica.

Redueix el teu consum de carn4

Consumeix menjar real

Si compres aliments processats, evita que portin
ingredients de zones desforestades com l'oli de
palma, la soia, el blat de moro o la colza.
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Intenta comprar la quantitat que necessites, aprofita les
restes (fins i tot de peladures de verdures!) i congela
allò que vegis que no consumiràs abans que es faci
malbé. La cuina d'aprofitament és el futur!

Deixa de tirar aliments6

El transport té un fort pes en l'emissió de GEHs (5-
10%). Com més prop del teu lloc de residència s'hagin
produït els aliments, millor. 

Què
pots
fer?

Compra aliments certificats ecològics1
L'agricultura ecològica és més eficient perquè augmenta
la matèria orgànica del sòl que és una forma que el CO₂
quedi retingut i no vagi a l'atmosfera. 

A més, no utilitza adobs químics ni pesticides que
emeten gasos amb efecte d'hivernacle en la seva
elaboració, ús i distribució.
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2 Compra productes locals

Si les fruita o verdura no és de la temporada segur que
ve des de lluny, fins i tot de l'altre costat del món. 
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