
GI’ NATUREN
 EN HÅND

GUIDE TIL
HVERDAGENS

AFFALDS-
HELTE



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.  

Farvel til hvepse
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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