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1. Ongi pentsatu zer behar duzun benetan eta ez erosi 

behar ez duzun ezer. Egin zerrenda bat eta jarraitu horri. 

 

2. Erreparatu ongi etiketari. Erabili etiketako informazioa 

hautatzeko irizpidetzat; izan ere, produktuaren ezaugarrien 

berri ematea da etiketaren helburua. 

 

3. Supermerkatuetan ematen dizkizuten plastikozko zorroen erabilera 

gutxitu behar da. Erabili oihalezko poltsak edo erosketetarako orgatxoak.  

 

4. Estalki gehiegi dituzten produktuak ekiditu. Errazago birziklatzen diren 

produktuak bilatu (papera, kartoia, beira). 

 

5. Saihestu ahalik eta gehien plastikoak eta poliestireno hedatuko 

erretiluak (ez dira berreskuragarriak).  

 

6. Aukeratu tokian tokiko produktuak eta ekologikoak. 

Tokiko ekonomia sustatzen eta ingurumena errespe-

tatzen lagunduko duzu. 

 

7. Eman lehentasuna garaian garaiko produktuen kontsumoari. 

Hartara, elikagai prozesatuak saihestuko dituzu, baita horrek ingurumenaren 

arriskurako eragiten duena ere (gehiegizko ontziratzea, elikagai horien 

prestatze- eta banaketa-kateei lotutako gehiegizko energia-kontsumoa). 

 

8. Ez erosi erabili eta botatzeko produktuak; adibidez, paperezko 

ezpainzapiak  eta muk izapiak ,  p las t ikozko eda lontz i ,  p la ter  

eta  mahai-tresnak eta abar. Hondakin gutxiago sortuko duzu eta dirua 

aurreztuko duzu. 

EROSKETA ARDURATSUA egiteko ez ditugu ahaztu behar 
diruarekin eta gure osasunarekin loturiko alderdiak, ezta 
produktu jakin bat erosteak gizartean eta ingurumenean eragin 
dezakeen inpaktua ere. 

Erosketa arduratsurako irizpideak 



 

 

 

 
9. Bidezko merkataritzako produktuak aukeratzea erabaki 
arduratsua da.  
 

Bidezko merkataritzak: 
 

 Saihestu bitartekari multinazionalak. 

 Hobetu ekoizpen-enpresa txikien baldintzak. 

 Egin aurre haurren lan-ustiapenari…. 

Supermerkatuetan leku askotatik eta urrutitik iristen zaizkigun frutak eta 
barazkiak aurki ditzakegu, eta horren ondorioz produktua ez da bere 
ezaugarri organoleptikorik onenetan iristen eta ingurumenean inpaktu 
handiagoa eragiten dute garraioa luzea izan delako. Adibidez: 

Hala eta guztiz ere, gure ingurunean produktu horiek ere badauzkagu, eta 
supermerkatuetara zapore, heldutasun eta beste hainbat ezaugarri 

hobeekin iristen dira. Hona hemen gure tokiko produktuetako batzuk: 

 

 

Arabako patata, Derioko zerba nanoa, Durangoko porrua, Tolosako 

babarruna, Punta Luze tomatea, Maiatzeko Erregina letxuga... 

Merkatuan denetik dagoenez gero , zure esku dago aukera arduratsua 
egitea, eta, era horretan, mundu jasangarriago eta solidarioago bat 
sustatzen laguntzea. 

Produktuen jatorria 

 Txile      Zelanda Berria     Frantzia         Moroko         Perú              México 



 

Iraunkortasunaren sinboloak 
Produktuaren bizi-ziklo osoan (ekoizpena, erabilera…) ingurumena 
errespetatzen dela ziurtatzen dute.  

ZUREZKO PRODUKTUAK. Enpresa ekoizleak ingurumenerako 
baso-kudeaketa iraunkor onargarria, sozialki onuragarria eta 
ekonomikoki bideragarria sustatzen du. 

 
ETXETRESNA ELEKTRIKOAK. Energia-eraginkortasunari 
buruzko informazioa ematen digute (energia -kontsumoa, 
ur-kontsumoa…). Prestazio berak emanez, energia gutxiago 
kontsumituko duen eta eraginkorragoa izango den etxetresna 
elektrikoa aukeratzen lagunduko digu. 

 
EHUNGINTZA PRODUKTUAK. Ehungintza-produktuen 
eraldaketa-prozesu osoan, azken erabiltzailearengana 
iritsi arte, produktu horietan substantzia kaltegarririk ez 
izatea bermatzen du. 

 
ETIKETA EKOLOGIKOA. Europar Batasunaren sinbolo ofiziala 
da eta produktuaren bizi-ziklo guztian (aldez aurreko fasetik hasi 
eta deuseztatzeko faseraino) ingurumenean eragin txikia duten 
produktuak direla ziurtatzen da. Etiketa hori EZ zaie elikagaiei, 
edariei eta produktu farmazeutikoei aplikatzen.  

 
AENOR Espainiako Normalizazio Erakundeak ematen du 
bereizgarri hori, bizi-zikloan ingurumenean eragin txikiagoa duten 
zerbitzuak edo produktuak bereiztearren: erabilitako lehengaiak, 
diseinua, fabrikazioa... Gaur egun, honako kategoria hauetako 
produktuei ematen zaie bereizgarri hori: pinturak eta bernizak, 
zabor-poltsak, supermerkatuetako poltsak, fotokopiagailuak, 
etab.. 


