Deskiñ kalavriñ
nebeutoc’h er c’hantin
18 % ag ar boued alejet a ya da goll
e kantinoù ar skolioù. An Oriant
Tolpad, tiriad labelaet « hep lastez
na foranerezh » anezhañ, en deus
ouzhpennet un obererezh d’e
brogramm deskiñ an diorren padus
d’ar vugale, evit diwall a galavriñ
boued, gant kenskoazell argant Ajañs
an endro ha mestroniiñ an energiezh
(AAEME).
E-pad ar blezad-skol e vo c’hwec’h
klas* é kemer perzh e atalieroù
kinniget gant div gevredigezh, en o
mesk Aux goûts du jour, ur framm en
deus tapet skiant a-c’houde ouzhpenn
dek vlez e Frañs àr an dachennse. « Klasadoù-blein zo anezhe, eme
Sylvain Sabatier, e penn dizarbenn
al lastez en Oriant Tolpad. Hor soñj
eo lakaat boazioù nevez e plas, fesonioù
nevez da vont en-dro, asambl gant ar
bare karget da alejiñ predoù a-barzh ar
poloù pretioù, evit kalavriñ nebeutoc’h a
voued. En achumant e c’hellimp lakaat
an hentennoù nevez-se da dalveziñ er
skolioù arall ag an tolpad-kêrioù hag en
o fretioù. »

Da gentañ e ta ar gevredigezh er
c’hlasoù da gomz a-ziàr ar bevañs, ar
boued, ar goust, ar c’halavriñ… Da
eil e c’houlenner gant ar skoliaded
ha tud ar servij poueziñ ar pezh o
deus taolet kuit « ur wezh achu ar
pred », dispartiiñ ar seurtoù boued
(kig, legumaj, bara…) ha notenniñ ar
roadennoù en un daolenn. E fin ar blez
e servijo an disoc’hoù da sevel oberoù
da badout evit kalavriñ nebeutoc’h.
Ar re-se a c’hello emplegiñ an dud a
labour er c’heginoù hag er predvaoù
hag ar gouvidi ivez. E miz Mezheven e
vo ur pouezadur diwezhañ hag a rento
kont ag an araokadurioù.
Skolioù arall a c’hello lakaat o anv er
programm-se er blez-mañ a za. Mes
koustele a laka an Oriant Tolpad e vo
lieskementet an obererezh-se adal
2018. Ha bout ma’c’h eus bihanoc’h
evit 200 skoliad er c’hlasoù a zo
bet choazet, e vez ar re-se é tebriñ
merenn e poloù pretierezh stroll
darempredet gant ouzhpenn 2 000 ag
o c’hamaraded. Ar steuñv obererezh
lakaet e pleustr er pretioù hag al

E kantin ar skol Jules
Verne, e Kaodan,
emaint krog da
boueziñ an dilerc’hioù
boued

Cantines : Kantinoù
Territoire : Tiriad
Label :labellisé : Label :labelaet
Gaspillage : Kalavriñ, Foraniñ,
Foranerezh
Déchets : Lastez, dilerc’hioù
Développement durable : Diorren
padus
Enfants : Bugale
Alimentaire, aliments : Boued
Alimentation : Magadurezh
Ateliers : Atalieroù
Repas : Predoù
Nourriture : Bevañs
Goût : Goust
Peser :pèsent : Poueziñ
Viande : Kig
Légumes : Legumaj
Pain : Bara
Cuisine : Kegin
Sensibilisation : Kizidikaat
Comportements : Fesonioù

labour evit kizidikaat ar vugale lakaet
a-barzh an taol, o do efedoù, moarvat,
hag ouzhpenn-tra e vo lakaet razh ar
vugale d’ober gant ar fesonioù nevez
ha n’eo ket ar re hardishañ da begiñ
a-barzh hepken. n
* Prederion : skol ar Galon Sakr – Klasoù etre 1 ha 2 ;
Kaodan : skol Jules Verne – KE1/KE2 ; Gwidel : skol
Prad Foenn – KE2 ; An Ignel : skol ar Pluennoù – Klas
diazez 2/KE1/KE2 ; Langedig : skol Georges Brassens
– KE2 ; Pont-Skorf : skol Marc Chagall – KE1

Vous trouverez la traduction de cet
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