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MÀQUINES DE BEGUDES I MENJAR
(MÀQUINES DE VENDING)
Les màquines expenedores de begudes i menjar o màquines de vending
estàndards ens ofereixen les begudes fredes en llauna o ampolla de plàstic i les
begudes calentes (cafè, te, xocolata...) en un got de plàstic d’un sol ús. Aquest
sistema de distribució de begudes i de menjar genera una gran quantitat de
residus (embolcalls, envasos de plàstic, llaunes, gots, culleretes de plàstic...)
que es poden evitar fàcilment. La tria d’una màquina expenedora de begudes
amb criteris ambientals pot ser una opció:

reductora:

ja que es tindran en compte la quantitat de residus
que es generen en l’ús de la màquina.

justa:

ja que s’introdueixen productes de comerç just en
les màquines, promovent el seu consum en la nostra
societat amb la garantia de què treballadors/es i
productors/es treballen en unes condicions laborals
i socials dignes.

conscienciadora:

l’ús de noves maneres de consumir fa que tinguem
present els materials utilitzats i la procedència dels
productes en el cas del comerç just. Això ens ajuda
a prendre consciència de les alternatives que tenim
i a adoptar-les.

responsable:

ja que com a consumidors juguem un paper bàsic en
la societat actual, exercim la nostra responsabilitat a
partir d’un consum crític i constructiu.

Sabíeu que...
... segons l’anàlisi de la brossa de l’Ajuntament de Barcelona, les llaunes de les
màquines suposaven més del 50% de la fracció metall?
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Què podeu fer?
Trieu màquines expenedores de begudes fredes en ampolles de vidre reutilitzable.
En el preu ja està inclòs el dipòsit per l’ampolla.
Col.loqueu màquines recuperadores d’ampolles de vidre al costat de les màquines
expenedores de begudes. En retornar l’ampolla es recupera el dipòsit pagat per
l’envàs en el moment de comprar la beguda.
A l’hora d’instal.lar una màquina expenedora de begudes calentes, trieu-ne aquelles
que admeten l’opció de donar la beguda sense got de plàstic. Així, els usuaris tindran
l’opció d’utilitzar el seu propi got o tassa per beure, evitant la producció de residus
d’un sol ús innecessaris. Les persones usuàries que escullen la utilització del seu
propi got tenen un descompte en la seva consumició.d’un sol ús innecessaris. Les
persones usuàries que escullen la utilització del seu propi got tenen un descompte
en la seva consumició.
En el cas que trieu una màquina expenedora de begudes calentes que doni got, mireu
que es tracti de gots reutilitzables. Aquestes màquines solen anar connectades a
unes màquines recuperadores de gots que en tant que es retorna el got retornen una
quantitat de diners a l’usuari.
Sempre que sigui possible intenteu que els productes que serveixin les màquines
siguin de comerç just (cafè, te, xocolata, barres de sèsam...).
Instal.leu una font d’aigua freda amb una aixeta que permeti omplir no només gots,
sinó també ampolles i gerres. Aquesta pot ser una alternativa a les màquines de
begudes fredes que comporta una reducció important de residus plàstics.
Assegureu-vos que la font tingui un sistema de refrigeració lliure de CFC. Aquests
compostos alliberats a l’atmosfera malmeten la capa d’ozó.

Webs d’interès
Empreses que fan vending segons certs criteris ambientals:
AUTOMATIC SA (també distribuïdora de màquines de recuperació d’envasos)
932 238 670
vend@automaticsa.es / http://www.automatic.cat/
ADELVA. AUTOMÁTICOS DEL VALLÈS
93 710 08 15
http://www.adelva.es/

IBERVENDING
937 217 970
info@ibervending.com

més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

