Vijf richtlijnen voor een blauw, circulair leven
LEEFREGEL 1: GEBRUIK ALLES

In de natuur geldt: afval bestaat niet. Dat principe kun je overnemen! Wees
creatief en zie de waarde van afval. Is iets kapot? Laat het repareren. Wil je iets
weggooien? Bedenk of je het op de een of andere manier toch kunt gebruiken.
En heeft iets echt geen waarde meer voor jou? Recycle het dan door je afval te
scheiden. Want door het bij het restafval te gooien, weet je zeker dat die waardevolle grondstoffen in rook opgaan. Terwijl er anders nog heel veel moois van
gemaakt kan worden.

JE LEVEN VERBLAUWEN?

Sluit dan je structureel je eigen reststroom; verwerk één keer in de twee weken
de groenten die je anders weg zou gooien tot een lekker gezond soepje. Dat is
supermakkelijk en kost je hooguit twintig minuten. Print het recept op pagina 2
uit en hang het aan je keukenmuur, dan heb je het paraat!

BEZINT EER GE PRINT - EN WEGGOOIT

Check voor je gaat printen je printerinstellingen, zodat je alleen pagina 2 uitprint.
En ken je het recept uit je hoofd, doe het dan bij het oud papier. Van oud papier
wordt namelijk weer nieuw papier en karton gemaakt - zo help je bij het sluiten
van nog een reststroom. Blauw tot het einde :-)

BLUECITY

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten kringlopen en realiseren een maatschappij waarin afval
geen waardeloze reststroom is, maar een waardevolle grondstof.
Met de campagne Bring Back Balance wil BlueCity de blauwe, circulaire economie
tastbaar wil maken. Meer weten? Check bluecity.nl/bringbackbalance en lees
meer over hoe je je leven kunt verblauwen.

www.bluecity.nl

@bluecity010

weggooigroentesoep
De gemiddelde Nederlander gooit zo’n 47 kilo voedsel per jaar
weg; zo’n 10 kilo daarvan is groente. Zonde! Met deze methode maak je
er snel #weggooigroentesoep van. Zo bespaar je meer en verspil je minder.
Win/win - de blauwe economie in ’n notendop.
Snipper & fruit een uitje; snijd intussen 500
gram #weggooigroente klein. Mix & match:
een aardappel, wat wortel of biet. Alles kan!

Voeg heet water toe tot de groenten nèt
onderstaan. Geen SoepStarter gebruikt?
Gooi er dan een bouillonblokje bij.

Voeg de #weggooigroente aan de ui toe en
laat even meebakken. Voeg een klein beetje
water (en als je nog hebt: een eetlepel
SoepStarter) toe en laat 10 minuten stoven
op laag vuur, met het deksel op de pan.
Kook intussen 750 ml water.

Breng aan de kook en laat pruttelen tot de
groenten gaar zijn. Pureer en serveer!
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