
UNHA ALIMENTACIÓN 
SAUDABLE E SOSTIBLE 
Debemos de comer variado e de xeito 
proporcionado. 
Así como nos preocupamos pola nosa 
saúde, debemos coidar tamén da saúde 
do planeta. As decisións que tomamos 
sobre a alimentación teñen un impacto 
directo no ecosistema. 

EcoComedores da Biosfera pretende que 
o comedor dos centros escolares se 
converta nun espazo de educación que 
transmita os valores dunha alimentación 
saudable e fundamentada nunha 
produción e comercialización respectuosas 
co medio ambiente. 
Cómpre a colaboración de todos!!!. 

Que podemos facer 
no comedor do meu 
centro escolar? 

Co apoio de: 

Mariñas Coruñesas e  
Terras do Mandeo 

Reserva de Biosfera 
Declarada pola UNESCO no ano 2013 
abrangue o ámbito ocupado polos 
concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, 
Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, 
Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e 
Sobrado, cunha superficie de 116.724 ha. 
O Plan Alimentario da Reserva está 
dirixido ao estímulo da produción e 
consumo de alimentos locais. 

1. Por que? 



COÑECEMOS A ORIXE 
DOS ALIMENTOS QUE 

CONSUMIMOS? 

En moitas ocasións non somos 
conscientes de que gran parte dos 
produtos que chegan ás nosas mesas 
levan xa percorrido un considerable 
número de quilómetros, ás veces incluso 
varios miles. 

SabeDES o que É a 
pegada de carbono 
dos alimentos? 

É a cantidade de emisións de CO2 e 
outros gases de efecto invernadoiro que 
se producen no ciclo de vida dun 
alimento. 

Calquera alimento ten pegada de 
carbono, pero esta é maior canto máis 
intensivo é un cultivo, canto máis lonxe é 
a súa procedencia ou cando implica 
complexos procesados ou emprega 
envases non biodegradables innecesarios. 

QUE É A AGRICULTURA 
ECOLÓXICA? 

Trátase dun sistema de produción agrario 
dirixido á obtención de alimentos 
optimizando os recursos naturais e 
respectando o medio ambiente. 

Ecolóxico, biolóxico e orgánico son 
termos sinónimos e atópanse reservados 
en exclusiva para este sistema de 
produción certificado, asegurando así o 
cumprimento das súas normas. 

En Galicia, a única entidade de control e 
certificación autorizada é o CRAEGA. 

QUE É A AGRICULTURA 
DE TEMPORADA E DE 

PROXIMIDADE? 

Os cultivos de temporada son aqueles 
que se corresponden de xeito natural 
coa climatoloxía de cada época do ano e 
nos chegan no seu momento óptimo. Por 
riba, teñen mellor prezo. 
Os canais curtos comerciais non son 
unicamente un xeito de comprar e de 
vender, senón un modelo realmente 
transformador. 


