
Kukadiéta 

Egy hétig minden kukászsákot, ami már megtelt lefotóztam. Csak akkor vittük 

ki, ha már teljesen megtelt, mert nem akarjuk a zsákokat pazarolni, mert csak 

egyszer használatosak. A zsákokban nincs műanyag flakon meg papír, mert azt 

szelektíven szoktuk gyűjteni a házunk pincéjébe lévő szelektív kukákba. Sajnos 

én nem voltam ezen a héten ott, így nem tudtam lefotózni az ottani kukákat. 

 

Nálunk egy kuka többnyire boltban vett élelmiszerek csomagolásait és 

elhasznált papír zsebkendőket tartalmaz. Azért lett ilyen kevés a zsákok száma, 

mert össze szoktuk nyomni, hogy több férjen bele. Ahogy már említettem, 

általában nem szoktunk pazarolni, de néha van egy kis ételmaradék, ami már 

senkinek se kell, azt ki szoktuk dobni. Nagycsaládban élek, három öcsém van, 

de igyekszünk minél kevesebb mennyiségű szemetet előállítani.  
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Egy héten keresztül megfigyeltem, 

hogy mennyi hulladék termelődik 

az otthonunkban. Megfigyelésem 

során észrevettem, hogy a szemét 

nagy része a főzésből kifolyólag 

keletkezik. Sajnos mi társas házban 

lakunk, ahol nincs komposztáló. Ez 

nagyon nagymértékben 

csökkentené a hulladék mennyiséget az egész házban, mivel a legtöbb biológiailag lebomló 

termék komposztálható, beleértve a papírt, kartont, fát, és konyhai hulladékot. 

  Néha előfordul, hogy a szelektív hulladékba műanyag is bekerül. 

Igyekszünk odafigyelni, hogy ez minél kevesebb legyen azáltal, hogy 

például, koncentrált termékeket használunk. Az édesvizek helyett, amit 

palackokba árulnak, koncentrált formában vásároljuk meg, üvegben. Ha 

egy üveg normál mosószer elegendő terméket képes tár  olni körülbelül 

tíz mosáshoz, ak kor egy üveg koncentrált mosószer százat 

eredményezhet.  

    Az újra felhasználással is csökkenteni tudjuk a 

hulladék mennyiségét. Eldobható helyett válasszuk a tartósat. Például, a 

papírszalvéta helyet egy régi ágynemű huzatot vágtunk össze, ami többször 

is mosható, és több száz papírtörlő munkáját képes elvégezni. 

Bevásárláskor a műanyag szatyor helyett textil bevásárló táskát 

használunk. Az újra felhasználható vizespalack pedig több ezer eldobhatót 

helyettesít.  

     Adománnyal is sokat teszünk a kevesebb hulladékért. Sok dolog van, ami 

még működik vagy használható. Ezeket a rászorulóknak szoktuk felajánlani.  

    Kevesebb szemetet termelünk azzal is, ha csak azt vesszük meg, ami valóban szükséges, 

előnyben részesítve a tartós dolgokat.   

    Kevesebb vegyszer használatával is védjük a környezetünket. Sokszor 

használunk ec etet, sőt és szódát a takarításhoz.  A szódabikarbóna és a só 

tisztít és szagtalanít, valamint erőteljes súrolószerként is 

alkalmazható, míg az ecet képes eltávolítani a zsíros 

szennyeződéseket, a szappanmaradványokat és a 

vízkövet, valamint megelőzi a penészedést és erőteljes 

baktériumölő hatással rendelkezik. 

  Végeredményeként az egy heti megfigyelésem után, három kisseb zsák 

szemét került ki a kukába. A papír és a műanyag a szelektívbe.  

Hogyan csökkenthetnénk a szemét 

mennyiségét? 
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Hogyan csökkenthetnénk a szemetet a 

családunkban 
 

A mi kukánk, mint a képen is látszik sajnos tele van étkezési 

hulladékkal. 

A hulladék csökkentése a célunk, amit úgy igyekszünk megvalósítani, 

hogy ha anyukám vagy apukám lemegy a boltba soha nem vesz 

műanyag bevásárló szatyrot hiszen sok vászon bevásárló táskánk van 

itthon. Ezenkívül igyekszünk még kevesebb olyan élelmiszert 

vásárolni, ami műanyag csomagolásban van (Pl.: joghurt, ásványvíz). 

Szeretünk kreatívan újra hasznosítani is dolgokat. Például apukám 

paradicsompalántákat ültetett joghurtos dobozokba, amik már úgy 

megnőttek hogy nagy konzervdobozokban vannak kint az erkélyen, 

és sokszor készítünk aranyos dekorációkat műanyagpalackból és 

egyéb újra hasznosítható hulladékból. A cipősdobozokba is mindenfélét pakolunk így ezeket se 

dobjuk ki. 

Elégé válogatós vagyok és anyának se könnyű úgy főzni, hogy ne 

dobjunk ki semmit. Az is jobb lenne, ha kevesebbet szednénk többször, 

mint az, hogy túl sokat szedünk és nem esszük meg.  

Az sem lenne rossz, ha olyanokat 

készítene, amit mindenki nagyon 

szeret vagy mondjuk minden nap az 

egyikünk kedvence lenne a vacsora 

vagy ebéd! 
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