
Um Natal

Um Natal chic e lindo, fácil sem gerar lixo, 
reconectando se com a natureza

SUSTENTÁVEL



Um Natal Sustentável

Oi gente!

Espero que estejam bem!

O ano está quase acabando e estou
impressionada quanto rápido passou de
novo. Vou ter que aprender a aproveitar mais
dos momentos e estar 100% presente.

E é isso que vou fazer este dezembro! Quero
me reconectar com a natureza, comigo
mesmo e com a minha família.

E claro que quero fazer isso da forma mais
sustentável possível para terminar o ano com
o mínimo de lixo possível!

Então segue mais umas novas dicas que estão
só neste calendário com um código de
desconto que vale na loja inteira este
dezembro!

Boas festas!

2021 está acabando...



Presentes Sustentáveis

Este é o único guia de presentes
sustentáveis que você precisa.
Seja para um aniversário, natal ou
housewarming, você vai ser a
pessoa com o presente mais legal.
Leia mais

Embalagens Sustentáveis

Já tem o presente perfeito, mas a
embalagem? Quer uma que seja
bonita e sustentável? Leia mais

Um Natal Sustentável

Já sabe que Natal está chegando
quando Netflix coloca filmes de
natal na sua lista né! Mas como
você pode ter um Natal
sustentável & mágico sem criar
lixo? Leia mais Inspire-se

Mesa de Natal

Está sem ideias de como decorar
a mesa de Natal este ano?
Descubra como trazer a natureza
e a magia de um Natal chique
sem gastar muito! Leia mais

Decorações de Natal

Não existe um Natal sem árvore
de Natal, não é? Mas não é uma
pena enchê-la com coisas
plásticas? Confira as nossas dicas
para uma árvore de natal
sustentável! Leia mais
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https://pecoh.com.br/presentes-sustentaveis/
https://pecoh.com.br/embalagens-sustentaveis
https://pecoh.com.br/natal-sustentavel/
https://pecoh.com.br/decorar-mesa-de-natal/
https://pecoh.com.br/arvore-de-natal-sustentavel/


A Cozinha
Já que a cozinha é o coração da casa, passamos muito tempo aqui. É um dos primeiros
lugares que vou depois de um dia de trabalho. Então é importante que é um lugar
super relaxante. Como faço isso aqui em casa?

Como incorporar mais materiais naturais?

• Tábua e utensílios de madeira em vez
de plástico

• Ervas & Plantas na parede, no chão,
penduradas

• Pranchas, móveis, ... de madeira,
metal, pedra, etc.

• De preferência cantos redondos,
nada muito pontudo.

Ter ervas próprias em casa é perfeito
para adicionar um pouco de verde na
cozinha, evitar embalagens plásticos e
ter aquele cheirinho gostoso delas.

E claro a satisfação de cozinhar com
ervas próprias, não é? ;)

Materiais Naturais Ervas & Cheiros



Uma cozinha com bastante luz
natural e uma vista (de natureza)
sempre me deixa com mais vontade
de cozinhar.

Mas isso também são os elementos
mais difíceis de incorporar se você
não tiver.

Você pode em vez disso ter mais
lâmpadas, cores claras, remover
paredes e evitar colocar muitas
coisas nas bancadas.

Quanto mais limpa e organizada
você consegue manter a sua
cozinha, menos preocupações
você vai ter.

Tenha uma estrutura clara na
cozinha das coisas e quanto mais
simples a limpeza e mais
consegue evitar lixo, melhor!

Como fazer isso? Dê uma olhada
no nosso blog

Bastante luz & uma vista Menos lixo e limpeza

“Segui o meu coracao e acabei 
abrindo a geladeira.“

Evitar coisas Lâmpadas grandes Cores claras Divisões em vez de 
paredes



Um Novo 
Hábito

Já sabem que lixo orgânico nos aterros não tem oxigênio o suficiente
para fazer um processo de compostagem aeróbico. Por isso, o lixo
orgânico se decompõe nos aterros produzindo um gás de estufa bem
mais potente do que CO2, chamado metano.

Restinhos de legumes & verduras

Então uma coisa que você pode fazer para aproveitar o máximo dos
legumes antes de jogar na composteira, é guardá-los no congelador
para fazer um caldo de legumes. Pode incluir cascas de cebola, de alho,
folhas de couve-flor, ...

Assim que tiver o suficiente, coloque tudo em uma panela de pressão,
enche com água e adicione sal e pimenta. Depois de 30’, terá um caldo
de legumes delicioso para preparar arroz, risoto, molhos, ...

< Habitos Anteriores

https://pecoh.com.br/blog


Um cartão-presente é perfeito para
dar o presente ideal especialmente
para aquela pessoa que já tem tudo.

Pode ser o jeito ideal de ajudar a
pessoa que vai receber o vale-
presente a conhecer um mundo
mais sustentável.

Experimente

Cartao-Presente
Não sabe o que dar este ano de
presente de Natal?

Dê um cartão de presente!



Frutas

• Almeirão
• Cebolinha
• Endívias
• Erva-doce
• Folha de uva
• Hortelã
• Orégano
• Rúcula
• Salsa
• Salsão
• Abobrinha
• Beterraba
• Cenoura
• Cogumelo
• Pimentão
• Tomate
• Vagem macarrão

Legumes & 
Verduras

• Abacaxi
• Ameixa
• Banana-prata
• Cereja
• Coco verde
• Damasco
• Figo
• Framboesa
• Graviola
• Kiwi
• Laranja-pera

• Limão
• Lichia
• Maçã
• Manga
• Maracujá
• Melancia
• Melão
• Nectarina
• Pêssego
• Romã
• uva



DEZEMBRO
Desconto

JINGLE

Válido no site no mês de dezembro


