Bemutatjuk az Északi Hattyút
– a skandináv ökocímkét

Számos előnnyel jár az, ha környezetbarát termékeket vásárolunk.
Láthatóan kinyilvánítjuk vele személyes elkötelezettségünket a környezet felé. Segít összehangolni
gondolatainkat tetteinkkel, éppen
ezért olyan jó érzés. Továbbá választásunkkal azt üzenjük a gyártóknak,
hogy felelős, környezetbarát termékeket szeretnénk a polcokon látni, zöld üzletekben szeretnénk vásárolni.

Egyre többen válunk környezettudatos fogyasztóvá, ugyanakkor sokakat eltántorít a
termékek csomagolásáról ránk köszönő információ áradat.
A környezettudatos vásárlás, a zöld beszerzés elterjedését elsősorban az ismeretek hiánya gátolja. Nem ismerjük a környezetbarát
jelöléseket, az ökocímkéket. Ugyanakkor nagyon sok jelöléssel, öko, bio felirattal találkozunk, de hogy kerülhetjük el a zöldre mosást?
Fontos, a harmadik fél által tanúsított környezetbarát védjegyeket ökocímkék megismerése, ezeket szeretnénk cikkünkben bemutatni. Előző számunkban az Európai Unió
ökocímkéjével az EU Margarétával ismerkedtünk. Most ismerjük meg az Északi Hat�tyút, a skandináv ökocímkét!
Az Északi Hattyú (Nordic Swan) a Skandináv országok – Norvégia, Svédország,
Finnország, Izland és Dánia – hivatalos környezetbarát termék jelzése, melyet 1989-ben
alapítottak azért, hogy a környezettudatos vásárlóknak hiteles információt nyújthassanak.
A címkét elsősorban származási helyén,
Skandináviában használják, de a magyar piacon is számos terméken megjelenik: papírárukon, baba termékeken is találkozhatunk
vele. Az Északi Hattyú ökocímkével jelölt
termékek a lehető legkisebb környezetterhelést okozzák és megfelelnek a legszigorúbb
minőségi és egészségügyi követelményeknek is.
Például a kozmetikai termékek a testünkkel érintkeznek így minél kevesebb irritáló,
allergiát okozó vagy bármi más módon káros anyagot kell tartalmazniuk. A szappanok,

samponok, krémek, olajok pedig előbb utóbb
a csatornában végzik, így alapanyagainak biológiailag lebonthatónak kell lennie, nem lehetnek bioakkumulatívak, vagyis az élőlények szervezetében nem halmozódhatnak fel
és a vízi élővilágra sem lehetnek károsak.
Az Északi Hattyú ökocímke követelmények átfogják a termék teljes életciklusát a
nyersanyagoktól kezdve az energia- és vízfelhasználáson, a károsanyag-kibocsátáson,
a hulladékkezelésen, az igazolt rostanyag-tartalmon és a vegyianyag-felhasználáson át a
termék újrahasznosíthatóságáig. Ezen kívül
az Északi Hattyúval minősített, gyerekeknek
szánt termékek illatanyag-mentesek, csomagolásuk súlya pedig minimális.
Ma már 63 termékkategóriában ítélik oda a
címkét 2-3 éves időtávra.
Az Északi Hattyú termékcsoportjai
a teljesség igénye nélkül:
- Gyertyák
- Tisztítószerek
- Számítógépek
- Másoló és nyomópapírok
- Kozmetikai termékek
- Mosogatógép tisztítószerek
- Gépi mosószerek professzionális használatra
- Szállodák és ifjúsági szállók
- Mosószerek és folttisztító
- Mosószerek professzionális használatra
- Kerti bútorok és játszótéri felszerelések
- Éttermek
- Sampon, kondicionáló, tusfürdő, folyékony és szilárd szappan
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- Szupermarketek, élelmiszerboltok
- Textil és bőr termékek
- Selyempapír
- Játékok
- Ablakok és külső ajtók
- Íróeszközök
És hogy hol milyen üzletekben találkozhatunk a környezetbarát termékekkel?
A nagyobb hiper- és szupermarketeken
kívül jellemzően a drogériákban.
A következő számban folytatjuk és tovább ismerkedünk az ökocímkékkel.
Keressük együtt az ökocímkéket, válasszuk a termékek címkékkel tanúsított
környezetbarát alternatíváját, mert mindenki vásárol, de nem mindegy, hogy mit.!
Még több információért látogasson el a survive.
hu/okocimkek weboldalra.
A védjeg yhasználati jogra nyilvánosan, önkéntesen és folyamatosan lehet pályázni. Hazánkban
az Európai Unió ökocímkéjét, az EU Margarétát és a mag yar Környezetbarát Termék védjeg yet
lehet tanúsíttatni. A SURVIVE ENVIRO
Nonprofit Kft. eg yik fő feladata és eg yedülálló szolgáltatása Mag yarországon, hog y segítse és megkön�nyítse a környezetbarát termék védjeg y megszerzését,
a tanúsítást a cégek számára.
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