Co môžem recyklovat ?
ÁNO ✓
Zvyšky jedál

Casto kladené otázky

NIE ✘

✓

Obaly od potravín

Zvyšky z prípravy jedál
Expirované potraviny
z chladnicky ci špajze

✓

✓

Druhy potravín

Tekutiny
Oleje

✘

✘

✘

Igelitové tašky

Náš tip

✘

Otvorené exspirované potraviny
vyberte z obalu a zrecyklujte.

Otázka: Prečo by som mal/a používať službu na
recykláciu potravinového odpadu?
Odpoveď: Pokiaľ zvyšky vášho jedla neskončí na skládke, možno
ich zrecyklovať a premeniť na hodnotné zdroje, ako sú
poľnohospodárska hnojivá či energie.
Otázka: Prečo by sme nemali zvyšky jedál skládkovať

posielať na skládky?
Odpoveď: Skládkovanie potravinového odpadu je nepriaznivé pre
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Vaša
recykláciu
potravinového odpadu
NOVÁ

životné prostredie a drahé. Keď sa zvyšky jedla rozkladajú na skládke,
uvoľňuje sa plyn metán, ktorý prispieva k zmenám klímy. Zároveň
takto plytváme cenným produktom, ktorý možno recyklovať.

Mliečne ✓
výrobky

Mäso a kosti ✓

Chlieb, cukrárenske Ryža a ✓
výrobky, pečivo ✓ cestoviny

Ovocie

Ryby

✓

✓

Zelenina ✓

Čajové vrecúška a ✓
kávová usadenina

Novú recyklačnú službu môžete využiť na AKÉKOĽVEK
zvyšky jedál, varených ✓ i nevarených ✓ - berieme
dokonca aj škrupiny a kosti!
Tipy a triky ako znížiť množstvo potravinového odpadu
nájdete na webovej stránke lovefoodhatewaste.com

Otázka: A čo keď neprodukujem veľa potravinového
odpadu?
Odpoveď: Každý má nejaké zvyšky jedla - nevyhnutný odpad,
ako sú čajové vrecúška, kosti, škrupiny alebo nedojedené zvyšky,
dokonca aj na malých množstvách záleží, ak sa zrecyklujú.

Ak potrebujete pomoc v otázkach nakládania s odpadmi a recyklácie,
alebo preklad tejto príručky v inom jazyku, kontaktujte nás prosím tu:
8 www.glasgow.gov.uk/recycling ( 0141 287 9700

Nevyhadzujte, čo možno použiť!

@GlasgowCC

• Aké jedlo môžete recyklovať • Ako využívať túto službu
• Kde zistím ďalšie
• Ponechajte si túto príručku
informácie
pre budúcu potrebu

Recyklácia zvyškov z jedál predstavuje čistý a
jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť nevyhnutného
odpadu z potravín. Všetci ho máme, či už sú to čajové
vrecúška, škrupiny, alebo banánové šupky.

Ako využívat novú službu na
recykláciu potravinového odpadu

Náš tip

Potravinový odpad najľahšie premiestnite do kontajnera
tak, že sáčok najprv zaviažete, až potom ho vyberiete a
odnesiete do spoločného kontajnera.

Dostanete
Odpadkový kôš
do domacnosti

Spoločný kontajner

1 Vložte jeden
Zásobu kompostovateľných
sáčkov na dobu jedného roka

Udržujte svoj
odpadkový kôš čistý

Komunálný kontajner na potravinový
odpad bude vyprázdnovaný každý týžden

kompostovateľný
sáčok do koša u
vás doma

2 Nasypte všetky

zvyšky varených aj
nevarených jedál
do koša

3 Keď sa sáčok

takmer naplní,
zaviažte ho a
vyberte z koša

4 Plný kompostovateľný 5 Vyprázdnime vám
sáčok odložte vonku
do komunálneho
kontajnera na
potravinový odpad

komunálný kontajner
na potravinový odpad
každý týždeň

Co sa stane s jedlom, ktoré zrecyklujeme?
Váš potravinový odpad je odvezený do špeciálneho spracovateľského závodu, kde
sa recykluje a premení na cenné zdroje, ako sú poľnohospodárska hnojivá či energia.

Potrebujete dalšie sácky?
Až spotrebujete svoju uvádzaciu ročnú zásobu
odpadových sáčkov, môžete si ďalšie zakúpiť v
miestnych obchodoch a supermarketoch.

