Ce se poate recicla în container?
NU ✘

DA ✓
Resturi de mâncare
Resturi rămase în
urma gătitului

✓

Ambalaje

✘
Uleiuri ✘
Lichide

✓

Mâncarea expirată din
frigider și dulapuri

Saci de plastic

✓

Tipuri de mâncare

Lactate

✓

Carne și oase

Pâine, prăjituri și ✓ Orez și
produse de patiserie paste

✘

✓

✓

✘

Sfat prtactic
Mâncarea neîncepută expirată trebuie,
deasemenea desfăcută și reciclată.

Fructe

Pește

✓

✓

Legume

✓

Pliculețe de ceai ✓
și zațul de cafea

Noul serviciu de reciclare al deșeurilor alimentare poate
fi folosit pentru TOATE tipurile de deșeuri alimentare,
gatite ✓ sau crude ✓ - chiar și coji de ouă și oase!
Pentru sfaturi și sugestii cu privire la reducerea deșeurilor
alimentare accesați lovefoodhatewaste.com

Întrebari frecvente
Întrebare: De ce e bine să folosesc serviciul pentru
deșeuri alimentare?
Răspuns: Devierea alimentelor de la groapa de gunoi înseamnă că
acestea pot fi reciclate și transformate în resurse valoroase precum
îngrășământul agricol și energia.
Întrebare: De ce trebuie să încetăm trimiterea deșeurilor
alimentare la groapa de gunoi?

serviciu de
reciclare a
deseurilor alimentare
NOUL

Răspuns: Trimiterea deșeurilor alimentare la groapa de gunoi este
dăunător mediului și este o modalitate scumpă de a dispune de
deșeuri. Când deșeul alimentar se descompune, în groapa de gunoi,
eliberează gaz metan, ceea ce contribuie la schimbarea climatică și
se irosesc produse valoroase care ar putea fi reciclate.
Întrebare: Și dacă nu produc multe deșeuri alimentare?
Răspuns: Toată lumea are deșeuri alimentare - fie că este vorba
de deșeuri inevitabile, precum pliculețele de ceai, oase, cojile de
ouă sau reziduurile alimentare. Chiar și cantitățile mici fac o
diferență atunci când sunt reciclate.

Pentru ajutor sau sfaturi legate de problemele cu deșeuri și reciclare,
sau dacă vreți ca această publicație să fie tradusă într-o altă limbă,
vă rugăm să ne contactați:
8 www.glasgow.gov.uk/recycling ( 0141 287 9700

@GlasgowCC

• Ce fel de alimente se
pot recicla
Nu lăsați ca un lucru bun să fie irosit

• Cum să aflați mai multe

• Cum folosiți serviciul
• Păstrați acest ghid ca
referință

Reciclarea deșeurilor alimentare este o metodă simplă
și ușoară pentru a vă scăpa de deșeurile alimentare
inevitabile. Cu toții îi avem, indiferent că sunt pliculețe
de ceai, coji de ouă sau de banane.

Cum folositi noul serviciu de
reciclare al deseurilor alimentare

Sfat practic

Pentru a vă transporta deșeurile alimentare la pubela comună,
păstrați punga care se leagă în containerul personal,
după care scoateți-l și depozitați-l în pubela comună.

Veti
, primi
Container acoperit

Pubela comună

1 Puneți o pungă
Pungi compostabile

Păstrați curat
interiorul containerului

Pubela comună pentru deșeuri
alimenatre se va goli săptămânal

compostabilă în
containerul
personal

2 Transferați orice 3 Când sacul este
deșeu alimentar
gătit sau crud în
container

aprope plin legați-l
și îndepărtați-l.
Înlocuiți-l cu un
sac nou

Ce se întâmpla cu mâncarea reciclata?
Deșeurile dvs. alimentare sunt taransportate la o fabrică de reciclare specială, unde sunt
reciclate și transformate în resurse valoroase, precum îngrășământul agricol și energia.

4 Depozitați sacul în 5 Noi vom goli
pubela comună
pentru deșeuri
alimentare aflată
afară

săptămânal pubela
comună pentru
deșeuri alimentare

Aveti nevoie de mai
multe sacuri?
Când vi se termină rezerva inițială de sacuri, puteți
achiziționa sacuri adiționale de la magazinele locale
sau supermarketuri.

