milieutips
Tijd voor een
milieuvriendelijk
tuinfeest!
Als de zomer voor de deur staat, slepen
we ons barbecuestel uit tuinhuis of berging en zodra het weer het toelaat worden er tuinfeesten
georganiseerd. Van buiten eten gaat een bijzondere aantrekkingskracht uit. Er zijn ook
bijzondere milieuaspecten aan verbonden, omdat het
nu
eenmaal
iets anders is
dan koken en
eten in de keuken. We zijn
vooral geneigd
het ons gemakkelijk te maken.
Verliest
het
hele
gebeuren dan zijn charme als je aan het milieu
moet zitten denken? Absoluut niet.
Enkele nuttige tips voor een milieuvriendelijk tuinfeest vind je hieronder.
Tuinfeest = hoogfeest van de wergwerpcultuur?
Merkwaardig, maar bij een tuinfeest lijken veel mensen plots te vergeten dat er zoiets bestaat
als afwassen en schoonmaken…
Servetten en tafellakens van papier zijn speciaal afval: het is papier, maar omdat het veelal
zo vuil is, kun je het niet bij het oud papier voor recyclage gooien. Stook het zeker niet op in
de barbecue, want door de kleuring of bedrukking komen schadelijke stoffen vrij. Dus
gebruik je beter een milieuvriendelijk alternatief. Neem liefst wasbaar tafellinnen, dat je haast
ontelbare keren kunt gebruiken. In plaats van een gewoon tafellaken kun je ook een vrolijk
bedrukt wasdoek (op maat te koop in doe-het-zelf- of interieurzaken) gebruiken. Even een
sponsje erover, oprollen en klaar is kees!

In het brandpunt
Steek het vuur van de barbecue liever
niet aan met aanmaakblokjes: ze bevatten petroleum! En gebruik zeker geen
benzine of andere snel brandbare vloeistoffen (levensgevaarlijk trouwens). Fijne
droge takjes (verzameld in de winter) of
schaafkrullen vatten meteen vuur en
daarmee is je barbecue ook vertrokken.
Denk aan je gezondheid. Wacht tot de
houtskool helemaal wit is geworden of
smeult vooraleer je begint te bakken of
roosteren.
Geen zomers feestje is compleet zonder
saté of brochette. Waarom niet ieder jaar
opnieuw dezelfde metalen spiesjes
gebruiken?
Lekkers dat ingesloten moet garen hoef
je niet per se in aluminiumfolie te verpakken! Gebruik een pan of wok! Er zijn
trouwens speciale versies voor de barbecue verkrijgbaar.
Het toppunt van de milieuvriendelijke
barbecues is één die werkt op zonneenergie. Een dergelijke barbecue op
zonne-energie is eenvoudig zelf te
maken. Op internet vind je alle nodige
informatie.

Kartonnen of plastic borden en bekers, plastic vorken en messen worden in de
barbecuetijd vlot verkocht en gebruikt. Maar ze belanden na afloop van het
feestje wel op de gigantische afvalberg. Neem dus gewone borden, glazen en
bestek en was ze nadien af. Maak er misschien ook een buitenactiviteit van: zet
een flinke teil heet water buiten en doe met z'n allen de vaat. Snel klaar en nog
gezellig ook.
In de ongedwongen sfeer van een tuinfeest mag inderdaad al eens iets meer.
Bijvoorbeeld: eten uit het vuistje. Je hebt er geen servies of bestek voor nodig en
zeker kinderen vinden het leuker dan knoeien met mes en vork. De keuze aan
makkelijk hanteerbare broodjes die je kunt vullen met allerlei lekkers van de barbecue (misschien wat fijner gesneden dan) is de laatste tijd toegenomen.
Pittabroodjes bijvoorbeeld, of wrap-toestanden. Al eens een hot-dog van de barbecue geproefd? Of de kinderen al eens zelf een Reuze-Tuin-Burger laten
samenstellen?
Milieuvriendelijk eten en drinken
In plastic verpakte rauwkost? Nee toch!
Een tuinfeest verdient verse (eigen tuin-) groenten.
Begin tijdig bokalen en flessen met schroefdop te verzamelen voor sausjes (mayonaise, chutney…) of zelf gemaakte frisdranken zoals ijsthee of vlierbloesemlimonade. Dat zijn overigens leuke dingen om mee te nemen als je elders gaat feesten…
IJsblokjes heb je nu ook in van die 'handige' wegwerpzakjes. Was er dan iets mis
met de eindeloos herbruikbare ijsblokvormpjes?
Van ijs gesproken: schep het uit grote verpakkingen in kommetjes i.p.v. wegwerppotjes en andere individueel verpakte uitvoeringen te kiezen. Wist je dat er
zelfs eetbare potjes bestaan?
Gebruik een tuinfeest ('al dat volk!') niet
als excuus om drank rond te delen in blik,
brik, kleine plasticflessen of andere verpakkingen die achteraf toch moeten worden
weggeworpen.
Fruitsappen, wijn en bier komen beter uit
glazen retourflessen.
Licht & warmte
Wordt het 's avonds wat frisser? Trek
gewoon een trui aan.
Als de duisternis valt, steek je beter een
paar kaarsen of theelichtjes aan dan een
energievretende spot.
Dat theelichtjes uitwaaien kun je voorkomen door ze in bokaaltjes te zetten.

Andere tips, bv. over milieuvriendelijke eindejaarsfeesten of
milieuaspecten in de keuken, vind je op de website van de
provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/leefmilieu.
Of vraag ernaar bij je gemeentebestuur.

