Gıda atıklarınızı temiz enerjiye dönüştürün!
Şimdi gıda atıklarınızı geri dönüştürmeye
başlama zamanı
Mutfakta gıda atıklarını ayırmak için yeni bir mutfak
çöp kutusu aldınız. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ve bir dolap kapağının
içine monte edilebilir. İsterseniz sebzeleri hazırlarken lavaboya da yerleştirebilirsiniz.
Çöp kutusuyla birlikte geri dönüştürülmüş plastikten
yapılmış 100 yeşil çöp torbası verilmiştir. Bu torbalar, son ürünün plastik tarafından kirlenmemesi
için atıkların ön işlenmesi sırasında bertaraf
edilecektir. Daha fazla torbaya ihtiyacınız olduğunda,
bina görevlisine veya binanızdaki çöpün atılmasından sorumlu kişiye başvurun.
Gıda atıkları bu yeşil torbalara atılmalıdır. Ayrıca bu
torbaları, başka türlerde atıkları atmak için
kullanamazsınız. Standart atıklar (süt kutuları, cips torbaları, bebek bezleri, tereyağı kutuları, teneke kutular, un torbaları, vb.) için kendi torbalarınızı satın almalısınız. Artık binanızın avlusunda gıda atıkları için özel kutular bulunmaktadır.
Eğer gıda atıkları için farklı bir mutfak çöp kutusu kullanmak isterseniz, size verilen yeşil çöp
kutusunu başka birinin kullanmasını sağlamak için bölgenizdeki kütüphaneye veya Geri
Dönüşüm İstasyonu iade edebilirsiniz.

Gıda atıklarından biyogaza ve gübreye
Sıradan bir çöp torbasının yaklaşık %40'ı gıda atıklarından oluşur.
Gıda atıklarının, evsel atıklarınızın geri kalanıyla birlikte yakılması yerine artık biyogaz ve
gübre üretiminde kullanılmak üzere ayırabilirsiniz.
Gıda atıkları bir biyogaz tesisine gönderilecek ve burada işlenecektir. Biyogaz elektrik, ısı
üretimi ve taşımacılıkta kullanılmak üzere doğal gaz şebekesine verilebilir. Ayrıca CO 2
açısından nötr bir enerji kaynağıdır. Bu gıda atıklarının kalan yan ürünü, ticari tarımda suni
gübrenin yerine kullanılacaktır.
2019 yılında vatandaşların atıklarının %31'ini geri dönüştürdük. Artık patates kabuklarınızı,
tavuk kemiklerinizi ve diğer tüm gıda atıklarınızı toplayarak, 2022'den önce evsel atıkların
%50'sini geri dönüştürme hedefimize ulaşmayı bekliyoruz.
Gıda atıklarının karbon-nötr enerji ve doğal gübre üretmek için nasıl kullanıldığı hakkında
daha fazla bilgi edinmek için gladsaxe.dk/affald adresine bakın.

Gıda atıkları mı?
Evet lütfen:
Meyve ve sebzeler
Tahıl, mısır, pirinç, makarna ve ekmek
Yumurta ve yumurta kabukları
Kahve telvesi ve kahve filtreleri
Çay yaprakları ve çay poşetleri
Et, balık, kemik, soğuk etler
Soslar ve yağlar
Bozulmuş gıdalar
Kullanılmış kağıt havlu ve kesme çiçekler
Hayır teşekkürler:
Yemekte kullanılan peçeteler
Saksılı bitkiler
Hayvan pislikleri
Bahçe atıkları
Bu liste, tüm öğeleri içermemektedir.

