
ضع فضالت طعام مطبخك 
يف الكيس األخرض.

اليشء اليومي الذي يساعد حقا البيئة.



اآلن، سوف نصنع الغاز الحيوي والسامد الحيوي من 
نفايات الطعام يف مطبخك.

تهدر كل أرسة ما يقرب من 240 كيلوجرام من نفايات الطعام كل عام. ميكن أن يكون هذا الطعام الذي مل يؤكل، والطعام الذي أصبح 
قدميا جدا، والطعام املتبقي بعد الطهي مثل قشور البيض وقشور البطاطس. تحتوي نفايات الطعام عىل عنارص غذائية وطاقة ميكن أن 

تكون مفيدة ونافعة. عن طريق فرز فضالت الطعام يف الكيس األخرض، ميكننا تحويله إىل غاز حيوي وسامد حيوي.

قل مرحًبا إىل سامرتا وسميتا

حسنا، كيس أخرى لالستمرار عىل املسار. 

يبدو ذلك وكأنه عمل شاق
 − عىل االطالق. عندما تقوم بفرز نفايات مطبخك يف الكيس األخرض، ينبغي أن
 تذهب فضالت أقل إىل سلة املهمالت العادية. أيضا، إنها طريقة سهلة وذكية لفعل
يشء جيد للبيئة.

سوف تساعدنا سامرتا وسميتا يف فرز فضالت الطعام يف مطبخنا. سوف يخربوننا كيف تعمل وكيف سيتم العناية مبخلفات طعامنا 
باستخدام الكيس األخرض.



كيف تعمل

تخلص من فضالت مطبخك يف الكيس األخرض. 1

   عندما تكون الحقيبة ممتلئة، اربطها بعقدة مزدوجة ثم ارميها يف سلة املهمالت العادية.  2

   تفرغ شاحنة القاممة الصندوق كاملعتاد ثم يتم نقل أكياس القاممة إىل منشأة فرز النفايات.  3

يتم فرز األكياس الخرضاء تلقائيًا باستخدام كامريا يف املنشأة. 4

  .Svensk Biogasيتم تحويل نفايات املطبخ يف األكياس الخرضاء إىل غاز حيوي وأسمدة بيولوجية يف  5

 يستخدم الغاز الحيوي كوقود للمركبات وتحل األسمدة البيولوجية محل األسمدة التقليدية كسامد غني 6

      باملغذيات يف الزراعة.       
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أين أضع الكيس األخرض؟
 يتم وضع الكيس األخرض يف حامل كيس منفصل. من أجل تجنب الروائح، ينبغي
 أال يكون لحامل الكيس غطاء. عىل سبيل املثال، ضع حامل الكيس تحت الحوض
بجانب كيس القاممة املعتاد.

ما الذي ميكنني رميه يف الكيس األخرض؟
 ليك يعمل النظام بشكل صحيح، من املهم التخلص من نفايات الطعام فقط يف
 الكيس األخرض. ميكن أن تكون بقايا الطعام يف طبقك، والطعام الذي أصبح قدميًا
 جًدا، والطعام املتبقي بعد الطهي مثل قشور البطاطا، وقشور البيض، ودهون
 الطهي، وعظام اللحوم واألسامك أو حبوب القهوة. ال تتخلص من العبوات أو
 الورق أو التبغ أو البالستيك أو أي يشء آخر مخصص إلعادة التدوير يف الكيس
 األخرض. مالحظة: انظر دليل الفرز الخاص والذي يظهر بوضوح ما الذي ينبغي
رميه يف الكيس األخرض. احتفظ به وضعه يف املطبخ!

ماذا يحدث عندما تنفد مني األكياس الخرضاء؟
 إذا كنت تعيش يف منزل، اربط كيًسا أخرض حول مقبض سلة النفايات عندما
 تحتاج إىل أكياس جديدة. سوف يرتك لك رجل القاممة لفة جديدة عندما يفرغ
 صناديقك. مبجرد حصولك عىل األكياس الجديدة، من املهم إزالة الكيس الذي
ربطته مبقبض سلة النفايات.

 إذا كنت تعيش يف شقة، فاتصل باملالك أو الجمعية عندما تحتاج إىل مزيد من
 األكياس الخرضاء. ال تكلف األكياس الخرضاء أي يشء إضايف ويتم تضمينها يف رسوم
جمع القاممة.

 أنت تعلم أن كل حقيبة تضعها يف سلة مهمالتك يجب أن يتم
ربطها بعقدة مزدوجة، أليس كذلك؟
 ينبغي وضع كل ما تضعه يف سلة املهمالت، حتى لو كانت نفايات غري غذائية، يف
 كيس بالستييك مربوط بعقدة مزدوجة. تعترب العقدة املزدوجة أمرًا مهاًم ملنع فتح
 الكيس، حتى ال يؤدي إىل سقوط النفايات يف سلة النفايات. تسبب األشياء السائلة
 مشكالت يف مصنع الفرز، مام يؤدي إىل عدم استخدام نفايات الطعام يف مطبخك
كغاز حيوي. شكرا لك لربط كل كيس بعقدة مزدوجة!

هل ميكنني مواصلة إعداد السامد يف املنزل؟
 إذا حولت طعام مطبخك إىل سامد بنفسك، فقد تستمر يف القيام بذلك، رشيطة
 . ولكن إذا كنت تستخدم الكيسMiljöförvaltningenأن تكون قد أبلغت رشكة 
 األخرض بدالً من ذلك، فسوف تكون الفوائد البيئية أكرب ألن نفايات طعامك
ستصبح غازات حيوية وأسمدة بيولوجية عىل حد سواء.

 األسئلة املتكررة

ال تنىس ربط عقدة مزدوجة عىل جميع أكياسك!


