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ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
Θα μπορούσε η επιχείρησή σας να προωθεί
και να πωλεί επαναχρησιμοποιήσιμα είδη;
Συνεχώς αναπτύσσονται προϊόντα από
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά όπως, γυαλί,
σιλικόνη, μπαμπού, τιτάνιο, ανοξείδωτο χάλυβα,
κεραμικά, και ανθεκτικό επαναχρησιμοποιήσιμο
πλαστικό. Οι επιχειρήσεις έχουν τώρα πρόσβαση σε
πλενόμενες, επαναχρησιμοποιήσιμες και οικονομικά
συμφέρουσες εναλλακτικές λύσεις.

Γυάλινα καλαμάκια
Καλαμάκια μπαμπού
Μεταλλικά καλαμάκια

Επαναχρησιμοποιήσιμα chopsticks
Καλαμάκια σιλικόνης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε το
replacethewaste.sa.gov.au

Επαναχρησιμοποιήσιμα ξύλινα μαχαιροπίρουνα

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά μαχαιροπίρουνα

Μεταλλικά καλαμάκια με
προσθήκες σιλικόνης

Λυγισμένα μεταλλικά καλαμάκια
Μεταλλικά μαχαιροπίρουνα

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν πρέπει οπωσδήποτε να παρέχετε είδη
μιας χρήσης, παραγγείλετε εναλλακτικές
λύσεις αντί των πλαστικών μιας χρήσης.
Μιλήστε με τον προμηθευτή σας για να
μάθετε τι προσφέρεται ή επικοινωνήστε
με την Green Industries SA για μια λίστα
Προμηθευτών Εναλλακτικών Προϊόντων.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Καλαμάκια από σιτάρι

Αναζητήστε κομποστοποιήσιμα προϊόντα
που δεν περιέχουν πλαστικά.
Τα κομποστοποιήσιμα προϊόντα
θα πρέπει να τοποθετούνται στον
πράσινο κάδο για να είναι δυνατή η
αποτελεσματική λιπασματοποίηση σε
μια εμπορική εγκατάσταση.
Στις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνονται
καλαμάκια που κατασκευάζονται από
πιστοποιημένο χαρτί, μπαμπού ή
υποπροϊόντα όπως του ζαχαροκάλαμου
(να είστε προσεκτικοί, καθώς
ορισμένοι προμηθευτές περιγράφουν
το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) ως
ζαχαροκάλαμο). Τα μαχαιροπίρουνα και οι
αναδευτήρες μπορούν να κατασκευαστούν
από το ξύλο ή μπαμπού.

Χάρτινα καλαμάκια

Μειώστε το κόστος μετάβασης σε
μια εναλλακτική λύση μη πλαστικών
μειώνοντας την ποσότητα των
προϊόντων που χρησιμοποιούνται.
Με τη μείωση της χρήσης των
μη απαραίτητων προϊόντων που
παρέχονται στους πελάτες θα
εξοικονομήσετε χρήματα και θα
αποφύγετε τη σπατάλη πόρων.
ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ
•
Τ
 οποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα
μιας χρήσης μακριά από τους
πελάτες.
•
Δ
 ίνετε μαχαιροπίρουνα μιας
χρήσης μόνο αν ζητηθούν.
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
•
Τ
 οποθετήστε τα καλαμάκια μακριά
από τους πελάτες, όπως πίσω ή
κάτω από τον πάγκο.
•
Ε
 κπαιδεύστε το προσωπικό
να παρέχει καλαμάκια μόνο αν
ζητηθούν ή για ροφήματα που
απαιτούν καλαμάκια.

Ξύλινα μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης

Ξύλινα chopsticks μιας χρήσης

Εκτυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί, παρακαλούμε ανακυκλώστε μετά τη χρήση.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ
•
Γ
 ια κατανάλωση εντός,
χρησιμοποιείτε πλενόμενους,
επαναχρησιμοποιήσιμους
αναδευτήρες.
•
Γ
 ια κατανάλωση σε πακέτο
(takeaway), εξετάστε εάν είναι
απαραίτητοι. Εάν είναι, να τους
δώσετε μόνο αν ζητηθούν.

