Warszawa, 13.06.2014

Fundacja ProKarton zaprasza na Ekologiczny Piknik do warszawskiego ZOO
Jak prawidłowo sortować śmieci? Czy kartonik do płynnej żywności powinien trafić do
kontenera w kolorze żółtym, czerwonym czy niebieskim? Po co należy zgniatać odpady przed
wyrzuceniem ich do kosza? I co to znaczy, że karton jest produkowany w głównej mierze z surowców
odnawialnych? Odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania z zakresu ekologii, będzie można poznać już
21 czerwca br. – w ramach kampanii „Karton, naturalnie!”, Fundacja ProKarton zaprasza wszystkich
warszawiaków wraz z dziećmi na rodzinny piknik do warszawskiego ZOO.
Oprócz sporej dawki wiedzy dla rodziców na temat prawidłowego sortowania śmieci, recyklingu
oraz korzyści, które dają kartoniki do płynnej żywności, Fundacja ProKarton przygotowała także mnóstwo
atrakcji dla najmłodszych. Podczas imprezy przekonamy się, że zanim zgnieciemy i przekażemy do
recyklingu pusty kartonik po soku czy mleku, możemy stworzyć z niego bajkowe osiedle domków, czy
nawet stado grasujących po ZOO dinozaurów! Dzieci będą mogły też wziąć udział w wyjątkowych
warsztatach czerpania papieru przy użyciu… pralki Frani. Po samodzielnym odzyskaniu papieru, każdy
mały uczestnik zajęć otrzyma pamiątkowy dyplom.
Jak pokazują badania TSN, aż 95 proc. Polaków kupuje produkty pakowane w kartoniki płynnej
żywności. Dużą grupą, która się na nie decyduje, są rodzicie. Robią to z myślą o zdrowiu oraz
bezpieczeństwie swoich dzieci, ponieważ w kartoniki pakowane są wysokowartościowe produkty, takie jak
owocowe i warzywne soki czy przetwory mleczne. Kartoniki są przede wszystkim lekkie
i nietłukące. Jednak mają też i inne zalety, są higieniczne oraz hermetyczne. Doskonale chronią żywność
przed szkodliwym działaniem światła oraz tlenu, dzięki czemu witaminy i wartości odżywcze, tak ważne
w rozwoju każdego dziecka są właściwie chronione – mówi Prezes Fundacji ProKarton, Jan Jasiński.
Pamiętajmy także o tym, że kartoniki do soków i mleka od 70 proc. do 85 proc. składają się
z papieru, czyli z surowca odnawialnego. W myśl zasad odpowiedzialnej polityki leśnej, każde ścięte
drzewo zastępowane jest nowymi nasadzeniami. Kartony są bardzo efektywne, jeżeli chodzi o stopień
wykorzystania surowców. Przykładowo z zaledwie jednego ściętego drzewa uzyskujemy masę celulozową
potrzebną do wyprodukowania aż 12 000 jednolitrowych kartonów! Statystyczna rodzina zużyje żywność
zapakowaną w taką liczbę kartonowych opakowań w ciągu ok. 30 lat. Kolejnym atutem tego surowca jest
łatwość recyklingu, co pokażemy w czasie pikniku rodzicom i maluchom, biorącym udział w warsztatach
czerpania papieru – dodaje Prezes Fundacji ProKarton.
Podczas rodzinnego pikniku nie zabraknie konkursów z nagrodami, jak również czegoś
dla miłośników sportu. Wszyscy chętni będą zaproszeni do wzięcia udziału w eko-zawodach,
polegających na wrzucaniu kartoników do koszy, pokonaniu kartonowego toru w workach czy budowaniu
kartonowych konstrukcji na czas. Po aktywnym poranku na gości będzie czekał zdrowy poczęstunek, który
zaserwowany będzie na ekologicznych stołach TErO. Stoły wykonane są z płyt wiórowych, otrzymanych
właśnie z recyklingu kartoników do płynnej żywności. Piknik odbędzie się przy ul. Ratuszowej 1

w warszawskim ZOO, 21 czerwca br., między 10.00, a 16.00. Będzie to już drugie spotkanie Fundacji
ProKarton z warszawiakami w ramach kampanii „Karton, naturalnie!”.

Fundacja ProKarton została założona w lipcu 2011 r. przez producentów materiału opakowaniowego do
mleka i soków w Polsce. Jej celem jest popularyzacja kartonów do płynnej żywności, jako opakowań
nowoczesnych i zaawansowanych pod względem ekologicznym, a także działanie na rzecz edukacji
ekologicznej i promowania opakowań kartonowych do płynnej żywności. Więcej informacji o działaniach
fundacji na stronie: www.prokarton.org

