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 ! تحويل نفاياتك الغذائية إلى طاقة نظيفة

 

 حان الوقت لبدء إعادة تدوير نفايات طعامك

.  لقد تلقيت سلة نفايات جديدة لمطبخك، وذلك لفرز نفايات الطعام في المطبخ

٪، ويمكن تركيبها من  100إنها مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره بنسبة 

أو يمكنك وضعها في الحوض أثناء  -المطبخ داخل أي من أبواب ضلف 

 .إعداد الخضروات

كيس من أكياس الورق األخضر المصنوعة من   100وقد تم تزويد السلة بـ 

سيتم التخلص من هذه األكياس أثناء المعالجة . البالستيك المعاد تدويره

ث البالستيك المنتج النهائي ِّ إلى  عندما تحتاج. المسبقة للنفايات، بحيث ال يلو 

المزيد من األكياس، اتصل بالمسؤول المكلف بشؤون المبنى، أو الشخص  

 .المسؤول عن التخلص من النفايات في المبنى الذي تقيم فيه

وال يجوز لك  -يجب التخلص من نفايات الطعام في هذه األكياس الخضراء 

يجب عليك . استخدام هذه األكياس للتخلص من أي نوع آخر من النفايات

األكياس الخاصة بك للنفايات االعتيادية )علب الحليب الكرتونية، شراء 

أكياس رقائق البطاطس، الحفاظات، أوعية الزبدة، العلب الصفيح، أكياس 

 .توجد اآلن حاويات خاصة لنفايات الطعام في فناء المبنى الذي تقيم فيه(. الدقيق، وما إلى ذلك

مختلفة إللقاء نفايات طعامك فيها، فيمكنك إعادة السلة الخضراء المقدمة لك إلى إذا اخترت استخدام سلة نفايات مطبخ 

 . المكتبة المحلية التي بجوارك، أو إلى محطة إعادة التدوير حتى يتمكن شخص آخر من استخدامها 

 

 تحويل نفايات الطعام إلى غاز حيوي وأسمدة 

 . لغذائية٪ من النفايات ا40يحتوي كيس النفايات العادي على حوالي 

وبدالً من حرق النفايات الغذائية مع بقية النفايات المنزلية، سوف تقوم اآلن بفرزها الستخدامها في إنتاج الغاز الحيوي 

 . واألسمدة

يمكن استخدام الغاز الحيوي في شبكة  . سيتم إرسال النفايات الغذائية إلى مصنع للغاز الحيوي، حيث تتم معالجتها هناك

سيتم  . وهو مصدر للطاقة يخلو من غاز ثاني أكسيد الكربون –نتاج الكهرباء، والتدفئة، ووقود النقل الغاز الطبيعي إل

 .استخدام المنتج الثانوي المتبقي من نفايات الطعام كبديل لألسمدة الصناعية في الزراعة التجارية

ل تجميع قشر البطاطس وعظام الدجاج وحالياً، من خال. ٪ من نفايات المواطنين31، قمنا بإعادة تدوير 2019في عام 

٪ من النفايات المنزلية 50وجميع نفايات الطعام األخرى الخاصة بك، نتوقع أن نصل إلى هدفنا المتمثل في إعادة تدوير 

 . 2022قبل عام 

 . gladsaxe.dk/affald وقع المزيد حول كيفية استخدام نفايات الطعام إلنتاج طاقة خالية من الكربون، واألسمدة الطبيعية على الم اقرأ

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع نفايات الطعام؟

 

 : ما يلي هو منها، من فضلك

 الفواكه والخضروات

  الحبوب والذرة واألرز والمعكرونة والخبز

  البيض وقشر البيض

   بقايا القهوة ومرشحات القهوة

 أوراق الشاي وأكياس الشاي

 اللحوم واألسماك والعظام واللحوم الباردة

   والدهونالمرق 

 الطعام الفاسد

 المناشف الورقية المستخدمة وقطع الزهور 
 

 : ما يلي ليس منها، شكرا لك

  مناديل طاوالت الطعام

  نباتات األصص

  فضالت الحيوانات

 نفايات الحدائق

 
 . هذه القائمة ليست شاملة جامعة

 

 

 

 

 


