Rendkívüli híradás:)
A WordPress oldalán értesültem erről. (wordpress az a blogmotor, ami ezt az oldalt is
működteti)
Ott is megnézheted, de azért másolom.
A Blog Action Day mozgalom 2007 óta hívja fel a világ bloggereit, hogy egy bizonyos napon
globális fontosságú témáról írjunk. Korábbi témáink voltak a víz, az éghajlat változás és a
szegénység, és több mint 10.000 blogger vett részt a kezdeményezésben. Az idei évben
október 16.-án fog zajlani a Blog Action Day a téma pedig az élelem lesz.
Ha szeretnél résztvenni, ehhez nincs másra szükséged, mint rendezni a gondolataid,
regisztrálni, majd október 16.-án billenytűzetet ragadni.
Néhány téma javaslatot is adunk, hogy könnyebb legyen elindulni:
Kedvenc ételem
A kelet-afrikai éhínség
Természetes, vagy mesterséges élelmiszer?
A legjobb, vagy legrosszabb étel élményem
Lassú vagy gyors kaja: mit is jelent valójában
Alultápláltság
Konﬂiktusok étel miatt
A hamburgered károsítja-e a környezetet? 24 liter víz kell 1 hamburger elkészítéséhez. Ez
annyit tesz, hogy 19.9 milliárd liter víz kellene ahhoz, hogy minden ember Európában
ehessen egy hamburgert.
Vegán, vegetáriánus, hús fogyasztó – Te melyik vagy?
Képesek leszünk-e 2050-ben 9 milliárd embert élelemmel ellátni?
Freeganizmus
Az élelmiszer pazarlás szégyene
Mi a legjobb módja az élelmiszer termesztésnek?

Termeld magad – örömök és fejfájások miközben a magadnak valót megtermeled
Túl sok, vagy túl kevés élelem és az extrémizmusok
Mi volt a legfurább, amit valaha ettél?
Mit jelent az étel a kultúránkban?
Megtetszett, mert azt gondoltam, hogy érdekes és jó játék. Semmit nem lehet nyerni, ez csak
egy játék. Gondoltam, benne vagytok. Ezért a jövő hétre felfüggesztem a szokásos
kihívásokat, és helyette ez lesz. Azért szólok már most, hogy legyen idő gondolkodni rajta.
Nem mondom, hogy könnyű, én máris tanácstalan vagyok:) Nyitok neki egy külön galériát
Blog Action Day 2011 névvel, oda töltsétek fel majd az oldalakat. Közben még
tanulmányozom a kiírást, ha találok új infót, jelentkezem. Október 16-a határidő, vagyis
kivételesen jobb lenne, ha már szombaton este a galériában lennének a képek.
És szívesen vennék egy önként vállalkozót, aki megtenné, hogy az aznapi blogbejegyzést
angolra fordítaná. Az én konyhaangolom ehhez édeskevés. Ezt a szöveg egyeztetésével
bármikor megtehetjük. Annak is örülnék, ha a naaagy kommentelők közül valaki segítene jól
megfogalmazni a scrapbook és a gondolatok képi megfogalmazásának viszonyát:)
Ugye jöttök?? (Jókor kérdezem, már regisztráltam:)))
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