Tvarumas „Skonyje ir kvape“ buvo vertybė nuo įkūrimo dienos. Ir
gamindami, ir atsirinkdami prekes rūpinomės, kad tai būtų natūralūs, tikri
produktai iš natūralių, tikrų ingredientų. Tvarios, perdirbamos pakavimo
medžiagos buvo ir yra siekiamybė. Kurdami produktus ir formuodami
asortimentą nuosekliai laikėmės principo: „jokios plastmasės viduje ar
išorėje“.
Tvarus ir atsakingas vartojimas tampa svarbus. Kyla naujo požiūrio į
vartojimą banga: skatinama perdirbti, naudoti dar kartą ar sumažinti
bereikalingą vartojimą perkant.
„Skonis ir kvapas“ yra su tais, kuriems rūpi 3R (Recycle, Reuse, Reduce)
– perdirbk, naudok dar kartą, sumažink bereikalingą naudojimą.
Kasdienėje veikloje, procesuose ir prekių asortimente išskyrėme dalykus, kuriais kviečiame prisijungti prie
atsakingo vartojimo.
ATSAKINGAS VARTOJIMAS
Spręsdami jau šiandien kylančias problemas, turime gaminti ir vartoti kitaip. Tvaraus vartojimo idėja - pasiekti
daugiau naudojant mažiau.
Zero waste judėjimas – tai visame pasaulyje populiarėjantis judėjimas, lietuviškai vadinamas Tarptautiniu
beatliekės visuomenės judėjimu. Žmonės, kurie palaiko šį judėjimą, skatina rinktis atliekų nepaliekančius
produktus ir ne vienkartines, o daug kartų galimas panaudoti prekes.
Žiedinė ekonomika – tai sistema, kurioje stengiamasi kuo ilgiau išlaikyti išteklių ir medžiagų ekonominę
vertę, vengiant ar minimizuojant atliekų susidarymą. Siekiama, kad išteklių naudojimas būtų kuo mažesnis, o
kai produktas įprastame „pavidale“ tampa nebetinkamu naudoti, yra „prikeliamas“ antriniam naudojimui kaip
antrinė žaliava. Žiedinėje ekonomikoje medžiagų ciklas yra uždaras, taikant natūralių ekosistemų pavyzdį:
šalinamos pavojingos, neperdirbamos arba antrąkart nepanaudojamos medžiagos, o visa kita perdirbama.
Atliekų kiekiai lieka minimalūs, kadangi visos medžiagos išvediniuose yra vertingos kaip ištekliai/antrinės
žaliavos, o produktai po naudojimo (jei įmanoma) grąžinami taisymui, perdirbimui, siekiant pakartotino
naudojimo.
„SKONIO IR KVAPO“ ĮSITRAUKIMAS Į TVARŲ IR ATSAKINGĄ VARTOJIMĄ









Prekiaudami sveriamais maisto produktais sudarome sąlygas pirkėjams pirkti produktą, pasvertą į
tinkamą daugkartinio naudojimo indelį – siūlome pasižvalgyti, išsirinkti ir iš mūsų asortimente esančių;
Prisidėdami prie pakuočių atliekų mažinimo skatiname į mūsų parduotuves grąžinti Lietuvos rinkoje
pirktos „Illy“ kavos metalinę pakuotę ir panaudotas kapsules;
Skatiname įsigyti produktus tvarioje daugkartinėje pakuotėje;
Atkreipiame dėmesį, kad ir daugkartinio naudojimo nešiojami kavos puodeliai gali būti visiškai
kompostuojami, be jokių plastiko priedų, greitai suyrantys bei sudarome galimybę tokius puodelius
įsigyti;
Priimame nebeveikiančias baterijas, elektroninius prietaisus (kaitintuvai vandens pypkės angliai,
elektroninės cigaretės) visose „Skonis ir kvapas“ tabako parduotuvėse. Elektroninius prietaisus
priimame tik tuos, kurie platinami „Skonis ir kvapas“ tinkle;
Primename, kad klientai pirkdami produktus, supakuotus didesniais kiekiais ne tik išmeta mažiau
pakuotės, bet ir sutaupo;
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SVĖRIMAS Į PIRKĖJŲ ATSINEŠTUS TINKAMUS DAUGKARTINIO NAUDOJIMO INDUS
Pirkėjo atsinešta pakuotė, į kurią galima pasverti maisto produktus, turi atitikti šiuos reikalavimus:







Pakuotė turi būti švari, be pašalinių kvapų, sandari, pagaminta iš tvarių medžiagų;
Medžiaginės, popierinės pakuotės – nėra tinkamos, kadangi jos linkusios įgerti kitų produktų kvapus
bei keisti juslines savybes;
Nesveriame į pirkėjo atsineštą stiklo, keramikos, plastiko, neaiškios kilmės glazūra padengtą indelį, kai
nesame tikri, ar indas gali liestis su maistu;
Nesveriame produktų į kitų prekinių ženklų pakuotę;
Nesveriame produktų į „Illy“ kavos metalines dėžutes - jas surenkame perdirbimui, nenaudodami antrą
kartą;
Į indelį/pakuotę turi būti patogu įpilti ir pasverti produktą.

SVERIAMI PRODUKTAI






Visa „Skonio ir kvapo“ asortimente esanti sveriama kava;
Visa „Skonio ir kvapo“ asortimente esanti sveriama arbata;
Vienetais parduodami maži produktai (arbatos piramidės, lizdeliai ir pan.);
Pirkėjui prašant, galime sverti vaisių cukatus, riešutus, saldumynus, sausainius;
Neišpakuojame/nepersveriame į atsineštą pakuotę jau supakuotų produktų;
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