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Zero despilfarro
Elika Fundazioa

ESTEKA

Kudeatzailea: Elika Fundazioa
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania
Formatoa: Web
Interesgarria: Elikaduraren xahutzea 
jorratzen duen ekimena. 12 erronka, 
ekimenen mapa, tresnak eta abar 
biltzen ditu.

Gida 
“Donostia xahuketarik gabe”

ESTEKA

Kudeatzailea: Donostiako udala 
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania
Formatoa:PDF - Web
Interesgarria: « Donostia xahuketarik 
gabe »: elikagai xahuketaren aurka 
borrokatzeko udal-proiektua; hiriko 
hainbat sektoretan elikagaiak alferrik ez 
galtzea du helburu, praktika erraz eta 
bideragarriak eginez.

Community Impact Challenge: 
Sustainable Food Habits

ESTEKA

Kudeatzailea: INSEAD - ONU 
Hizkuntza: Ingeles
Formatoa: Web
Interesgarria: INSEADek elikadura-
ohitura jasangarrien erronka bat 
diseinatu du berotegi-efektuko 
gasen emisioak murrizten laguntzeko. 
Elikadurak guztioi eragiten digu eta 
denok marka dezakegu aldea! Erronka 
hau guztiontzat da: nornahi dela 
ere, edozein lanbidetan, eta edonon 
bizi zarela ere. Zure enpresara edo 
erakundera zabal daiteke.

https://www.zerodespilfarro.eus
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8177250/SIN+DESPERDICIO_Decalogo+Hogares_CAS.pdf/8ac83063-08bf-292e-ec01-c09a475164e0
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8177250/SIN+DESPERDICIO_Decalogo+Hogares_EUS.pdf/29626498-b2e3-3980-3322-68f9f698a197
https://www.un.org/es/impacto-académico/insead-community-impact-challenge-sustainable-food-habits-challenge
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Estrategia 
Más Alimento, 
Menos Desperdicio

ESTEKA

Kudeatzailea: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación
Hizkuntza: Gaztelania
Formatoa: Web
Interesgarria: Kontsumitzaileentzako 
eduki eta erreferentzia multzo 
desberdinak biltzen ditu. “Zer egin 
dezakezu?” atalean elikatze-kateko 
maila guztietara egokitutako aholkuak 
proposatzen dira. Horrez gain, hileko 
kontseiluak, errezetak eta lehiaketak 
ere baditu.

Elikadura-aldaketak 
Ahora que estás en casa ¿Te has 
preguntado cómo hacer tu hogar 
más sostenible?

ESTEKA

Kudeatzailea: ECODES
Hizkuntza: Gaztelania
Formatoa: Web
Interesgarria: Informazioa eta tresnak 
barne hartzen ditu: teknologia eta 
aholkuak elikagaien xahuketari aurre 
egiteko. Klimarekin konprometitutako 
sukaldaritzako errezetak aurkezten 
ditu, baita modu jasangarriagoan 
prestatzeko ohiturak ere. Erosketa 
jasangarria proposatzen du 10 
urratsetan eta errezeten gida dauka.
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https://menosdesperdicio.es/inicio
https://ecodes.org/tiempo-de-actuar/hogares-sostenibles/cambios-alimentarios
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App
ELIKApp-Elikadura 
osasungarriaren aldeko 
gomendioak

ESTEKA

Kudeatzailea: Elika Fundazioa
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania 
Formatoa: App-Web
Interesgarria: ElikApp elikagaien 
kontsumoa modu osasungarri eta 
jasangarrian kudeatzeko aplikazio da.
Duela gutxi funtzionalitate berriak 
gehitu dira, hala nola denbora 
errealean ahoratzeko eguneroko 
txostena eta ereduzko jarraipen-
txostena.
« Semaforoa », bidezko gomendioekin.

App
Too Good to Go
Kudeatzailea: Too Good to Go 
International
Hizkuntza: Gaztelania
Formatoa: App
Interesgarria: Too Good To Go, 2016tik 
elikagaiak alferrik galtzearen aurka 
borrokan ari den gizarte-mugimendua, 
izen bereko app batean gauzatu dena, 
eguneroko janari-soberakinak dituzten 
establezimenduak prezio murriztuen 
truke salbatzera prest dauden 
pertsonekin lotzen dituena. Donostian 
eta inguruan funtzionatzen du.

ESTEKA
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https://elikaduraosasungarria.elika.eus/elikapp-hobetu-dugu/
https://toogoodtogo.es
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