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Vask dit tøj ved lavere temperatur
Du har måske hørt, at jo højere temperatur du vasker 
ved, jo mere rent bliver det. Men det er en skrøne. 
I dag er vaskepulveret nemlig fuld af enzymer, som 
gør tøjet rent – selv ved 30 grader.  

Ta’ din egen pose med 
ud at handle
Du har garanteret en stofpose liggende derhjemme 
i gemmerne. Find den frem og tag den med dig, når 
du skal ned og handle i stedet for at købe plastik-
poser.

Genbrug Merrild Instant glas
Dit tomme Instant-glas kan have mange funktioner. 
Dekorér det, og brug det som en vase, eller fyld det 
med tørprodukter, så du altid har et godt overblik 
over, hvor meget du har tilbage.  

Undgå engangsprodukter
Drop sugerøret på restauranten, tag bestikket med 
hjemmefra, og medbring en genanvendelig to go-
kop til din kaffe, når du er på farten.  

GØR EN FORSKEL
I HVERDAGEN

GENANVEND DIT 
KAFFEGRUMS

Bodyscrub
I stedet for at smide dit kaffegrums ud, kan du gen-
anvende det og bruge det til en eksfolierende scrub. 
Bland 6 spsk. udpresset kaffegrums, 6 spsk. rørsuk-
ker, 2 tsk. kanel og 3 spsk. kokosolie, og hæld det 
derefter i en lufttæt beholder. Ét stk. lækker og vel-
duftende selvforkælelse. 

Lugtfjerner
Kaffegrums neutraliserer lugte. Stil en skål med kaf-
fegrums i køleskabet, og den vil trække de ubeha-
gelige lugte til sig. Du kan også bruge tricket i sko. 
Kom tørret kaffegrums i en gammel sok, og læg 
sokken ned i skoene natten over.  

Gødning
Kaffegrums får dine planter til at spire. Det indehol-
der kvælstof, som giver planterne god næring. Strø 
kaffegrumset rundt om planterne i køkkenhaven og 
vand derefter, så alle de gode næringsstoffer kan 
sive ned i jorden.  

62% af al det affald, 
der fjernes fra 

verdenshavene, 
er plastik.  

VIDSTE DU?



SCONES MED
KAFFEGRUMS

BAG SAMMEN

SÅDAN GØR I
1. Bland mel, sukker, bagepulver, salt 

og kaffegrums i en skål. Skær smør-
ret i tern og smuldre det ind i mel-
blandingen. Rør kærnemælk og æg 
i, til dejen er sammenhængende, 
men stadig lidt våd i det.

2. Rul dejen ud på et meldrysset bord, 
og stik dernæst dejen ud med en 
udstikker. Kom dem på en bage-
plade med bagepapir. Pensel sco-
nes’ene med den stærke kaffe. 

3. Bag sconesene ved 180°C  
i 15-18 minutter.

DET SKAL I BRUGE
300 gram hvedemel

40 gram sukker

4 gram bagepulver

5 gram salt

25 gram kaffegrums

100 gram smør

180 gram æg

100 gram kærnemælk

En kop stærk Merrild kaffe til pensling

RED MILJØET PÅ 
JERES GÅTUR 

GÅ UDENFOR

Plogging er det nye sort inden for løb/gå-ture. Snup en pose med på hånden, og 
saml affald op på vejen - det er nemt, godt, og alle kan være med. 

I kan gøre det til en konkurrence og udlodde en præmie til den i familien, der 
samler mest skrald. Måske må den, der vinder, få en ekstra scone.



SVAMPE I  
KAFFEGRUMS

FARVEL TIL 
HVEPSE

SE DET GRO TIL SOMMER

1. Saml kaffegrums. Kaffegrumset 
skal være friskt.  

2. Bland kaffegrumset med mycelium i 
en plastbeholder eller dyrkningspose 
evt. med kalk og avner fra ristede kaf-
febønner. Uanset beholder skal der 
laves små huller, som svampene kan 
vokse ud af. Hullerne dækkes af tape. 

3. Fyld blandingen i posen eller i be-
holderen og fyld jævnligt på, så be-
holderen eller posen altid er fuld. 
Gentag, indtil grumset er hvidt af 
myceliet.

4. Efter 10-14 dage begynder svampe-
ne at mase sig ud. Når de har vokset 
sig store, er de klar til at blive høstet. 

Når det er højsæson, kan det være 
svært at undgå hvepse, der sværmer 
om en, når man sidder udenfor. Men 
her er et trick. 

Tør dit kaffegrums helt ud, læg det i et 
ildfast fad eller på noget sølvpapir og 
sæt ild til det. Hvepsene vil forsvinde 
med det samme.   
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