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Polos cambios no uso da terra
(quéimanse grandes extensións
de bosques e prados para logo
ser cultivados)

Pola produción agrícola e
gandeira de alimentos

Pola comida que se tira

Como impacta a
produción de
alimentos na
emisión dos GEI?

Polo transporte de comida

5-10%

Aposta por
unha dieta
climaticamente
responsable

¿Sabías que...

Calcúlase que o sistema alimentario é o
responsable dun terzo das emisións de
gases con efecto invernadoiro (GEI).

9-14%

18%

8-10%

Visita o
noso
sitio web
menudatierra.eco



Compra froita e verdura de temporada

España é o país co máis grande consumo de
carne da UE, cunha media de 50 kg por persoa
no ano 2020. Cando a consumas, que sexa de
gandería extensiva ecolóxica. 

Reduce o consumo de carne4

Consume comida real

Se compras alimentos procesados, evita que leven
ingredientes de zonas deforestadas, como o aceite
de palma, a soia, o millo ou a colza.
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Intenta comprar a cantidade que precisas, aproveita os
restos (mesmo peladuras!) e conxela o que vexas que
non vaias a consumir antes de que se estrague. A cociña
de aproveitamento é o futuro!

Para de tirar alimentos6

O transporte ten un peso forte na emisión dos GEI (5-10
%). Canto máis preto do teu lugar de residencia se
producisen os alimentos, mellor. 

Que
podes
facer?

Compra alimentos con certificados ecolóxico1
A agricultura ecolóxica é máis eficiente; aumenta a
materia orgánica do solo, o que supón unha forma de
que o CO  quede retido e non vaia á atmosfera. 

Ademais non utiliza abonos químicos nin pesticidas en
cuxa elaboración, uso e distribución se emiten gases con
efecto invernadoiro. 
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2 Compra produtos locais

Se a froita ou verdura non é de temporada, seguro que
vén de lonxe, talvez do outro lado do mundo. 
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