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Evdekileri arayın1.

Gıda alışverişi yapmak için bir markete ya
da manava gittiğinizde, buzdolabında
(veya kilerde) neyin ne kadar kaldığından
emin olmadığınız oluyor mu?

Eğer evde telefon edip kontrol etmesini
isteyebileceğiniz biri varsa onu arayın. Bu, "her
ihtimale karşı" diye düşünerek ihtiyacınızdan
daha fazlasını satın almanızın önüne
geçecektir.



2. Bazen anlık/plansız
alışveriş  iyi bir şeydir
Evet biliyoruz ki bir alışveriş listesi yapmalı
ve ona bağlı kalmalısınız. Ama bazı
istisnalar var! İşte bunlardan bazıları:

Özellikle, düşük fiyatlı mevsimlik meyve ve sebzeler. Buna bizim
‘eğlenceli’ dediğimiz şekilleri veya dış gürünüşleri bozuk olduğu
için tercih edilmeyen meyve ve sebzeler de dahil. Onlara bir şans
verin. 

Ayrıca, dondurarak veya - zamanınız varsa – konserve yaparak
makul bir şekilde stok yapıp yapamayacağınızı düşünün. Taze et,
balık ve bazı meyve ve sebzeler (muz, çilek, avokado, brokoli,
ekmek, fasulye, mısır) dondurulmak için uygun gıdalardır.



3. Alışveriş için iyi ya
da kötü günler var mı?

Alışverişinizi planlarken, belirli gün ve saatleri
seçerek ekonomik açıdan (ve bazen de
marketlerde oluşacak gıda israfından) tasarruf
edebilirsiniz:

Pek çok market, hafta sonu ve tatil günlerinden önceki günlerde
son kullanma tarihine yakın olan gıdalarda indirim yapar.
Perakendecilerin gıda israfını önlemelerine ve ekonominize fayda
sağlamalarına yardımcı olun.

Bazı marketler, alışılmadık zamanlarda alışveriş yapan kişilere
çeşitli indirimler sunar. Bu indirimlerin size uygun olup
olmadıklarını kontrol edin.



4. Rekabeti kontrol edin

Birden fazla market veya manava
kolaylıkla erişebiliyorsanız, biraz
araştırma yapmak yararlı olabilir...

Yerel marketler farklı günlerde rekabetçi fiyatlar ve
teklifler sunabilir.

Bazı marketler müşterileri çekmek için bazı ürünlerde
çok düşük fiyatlar sunarken, diğer pek çok ürün için
‘mevcut' fiyatları daha yüksek olabilir. Birkaç ürünün
fiyatının düşük olması sizi yanıltmasın. Satın
alacağınız gıda ürünleri için marketlerin sunduğu
fiyatlar arasında karşılaştırma yapmayı unutmayın. 



5. Balığa ne dersiniz?
Balık ya da deniz ürünleri satın almak için
alışveriş yapıyorsanız:

Farklı türleri de deneyin.

Her balığın daha lezzetli olduğu mevsimler vardır.

Mevsiminde tüketmek hem lezzet hem de ekonomik

açıdan daha iyi olacaktır.

Deniz ürünlerinin nereden geldiklerini kontrol edin.

Uluslararası standartlardaki etiketlere göz gezdirin. Bu

etiketlerden bazıları, yabani balıklar için MSC ve kültür

balıkları için ASC'dir.



6. Etik
Mükemmel bir sistem olmasa da gıda zincirinde insanlara nasıl

davranıldığı hakkında bize kanıtlar sunan bir takım gıda etiketleri

vardır.  Bunlardan uluslararası alanda en iyi bilineni, çiftçilere makul

çalışma koşulları altında, ürünleri için adil bir fiyat ödenmesine izin

verilerek ürünün üretildiğini belgeleyen Adil Ticaret etiketidir.

Öte yandan, bu tür etiketlerle ilgili problem şudur ki, gerçekten

küçük çiftçiler için genellikle çok karmaşık prosedürleri vardır veya

pahalıdırlar. Ancak daha iyi çözümler üretilene kadar kesinlikle hiç

yoktan iyi denilebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca Adil Ticaret

ürünlerini seçin!

Hatta ürünleri yerel çiftçinizden satın almanız daha da iyidir çünkü

kişisel olarak üretim süreçlerini inceleme şansınız olur.



7. İnternetten sipariş vermek
Birçok yerde gıda
ürünlerini internetten
sipariş etmek kolay ve
popüler hale geliyor.
Özellikle Covid
pandemisi sırasında
bu durum çok popüler
oldu ve birçok kişi bu
alışkanlığı hala
sürdürüyor. Peki, bu
sürdürülebilir mi değil
mi?

Hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar için harika

Yaratıcı ve zekice hazırlanmış pazarlama
kampanyalarından etkilenme olasılığınızın daha düşük
olduğu evdeki sakin atmosferde seçenekleri
değerlendirebilirsiniz.

Tedarikçilerin, özellikle meyve ve sebzeler olmak üzere,
çabuk bozulan gıdaları yüksek standartlarda tutması
kolay değildir.
Bazen hem tek tek ürün siparişi hem de toplu sipariş için
kullanılan ambalaj miktarı çok yüksek olabilir.

Her ailenin kişisel arabalarıyla alışverişe gitmesinin
aksine, bir teslimat aracı birçok haneye hizmet
verdiğinde, muhtemelen bu taşıma yönteminin toplam
çevresel etkisi daha düşük olacaktır.
Rejeneratif et alabilmek için bu en iyi alternatif olabilir.



7. İnternetten sipariş vermek
Bu nedenle, internetten sipariş
veriyorsanız, düşünmeniz gereken bazı
şeyler vardır:

Büyük ve ağır ürünlerin internetten siparişini, özellikle

meyve ve sebzeler olmak üzere bozulabilir gıda ürünleri

siparişi gibi kişisel alışverişinizle birleştirebilir misiniz?

Seçeneklerinizi kontrol edin. Şöyle bir tedarikçi bulabilir

misiniz?:
       ...paketlemeyi en aza indiren?

       ...çok çeşitli organik/eko-etiketli gıda ürünleri alternatifleri sunan?

       ...yerel üretici kaynaklı iyi bir ürün yelpazesine sahip?

       ...finansal raporlarının yanında bir sürdürülebilirlik raporu da yayınlayan?



Tebrikler!
Alışveriş Serüveni 2'yi tamamladınız

Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, kendinizi

test edin, 

Ya da yen ibir serüvene başlayın



Soru 1

Anlık/plansız alışveriş ne zaman iyidir?

A. Alışveriş listesi yapmayı unuttuğumda

B. Süpermarketler büyük boy paketlerde süper
indirim yaptığında

C. Yerel bir gıda ürününe ya da tüketilmediğinde
israf olacak çabuk bozulabilecek bir gıda
ürününe dair özel bir teklif olduğunda

D. Bir bonus kazandığınızda ve bunu harcamanız
gerektiğinde



Cevabınızı
düşünün...

A. Belki bir listeniz olana kadar alışveriş
yapmak için bekleyebilirsiniz?

B. Hepsini kullanabileceğinizden emin
değilseniz o kadar da iyi bir fikir değil

C. Evet! Sadece kullanabileceğinizden
ya da saklayabileceğinizden emin olun

D. Bonus için tebrikler! - o kadar da iyi
bir sebep değil ama :)



Question 2

Ne zaman ve  nerede alışveriş yapacağınızı
seçme

A.  Etrafımdaki marketlerden hangisinin yerel , organik
gıdaları ve adil ticareti yapılan ürünlerin en iyi
alternatiflerini sunduğunu biliyorum.

B.  Sürdürülebilir özel teklifleri nereden kontrol
edeceğimi biliyorum.

C. Alışverişimi, iyi tekliflerin olma olasılığının en
yüksek olduğu günlere göre planlıyorum.

D. Alışverişe gitmek için yürüyorum, bisiklet ya da
toplu taşıma araçlarını kullanıyorum.



Eğer cevabınız

tüm seçenekler için 'Evet'
ise, bir alışveriş
kahramanısınız !



 Soru 3

Alışveriş yaparken etik unsurları nasıl
dikkate alabilirsiniz?

A. Yerel bir çiftçiden  alışveriş yaparak.

B. Satın aldığım ürünün üzerinde Adil
Ticaret etiketini arayarak.

C. Neden dikkate alayım ki? Ne kadar ucuz,
o kadar iyi.



Sizin
seçiminiz
hangisi?

A. Doğru. Yerel üreticilerden satın alarak, işçilere ve
hayvanlara nasıl davranıldığını görebilirsiniz,
mevsiminde ürünler aldığınızdan emin olun - ve belki
de ekonomik açıdan tasarruf edin!

B. Evet, Adil Ticaret etiketi, çiftçilere makul çalışma
koşulları altında adil bir fiyat ödendiğini onaylar.
Mükemmel bir sistem değil, ama iyi bir başlangıç!

C. Ödeyebiliyorsanız, etik olmayan gıdaların gizli
maliyetini de düşünün. Çiftçiler genellikle düşük
maaş alıyor ve tehlikeli kimyasallara maruz
kalabiliyor, hayvanlara kötü muamele yapılıyor ve
bununla da bitmiyor: topraklarımız zehirleniyor. Gıda
seçiminiz toplumsal refahımıza katkıda bulunabilir!
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