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 شكراً على األكل!
في ما يزيد عن نصف بلديات السويد تجري االستفادة من فضالت الطعام. و الهدف هو 

أن تصل نسبة فضالت الطعام التي يجري االستفادة منها، في بيورلوف و مالمو، إلى 
40 في المائة قبل عام 2015. 

إن فضالت الطعام التي تُرمى في بيورلوف و مالمو تزيد عن 000 33 طن كل سنة. 
من المفهوم أن أفضل شيء هو أن يأكل الناس الطعام، بحيث ال تبقى فضالت كثيرة، أو 
أن يحتفظوا باألكل ألجل تناوله الحقاً. لكن عائلة متوسطة في السويد ترمي 5,6 كغ من 

فضالت الطعام كل أسبوع.

 ما يتم رميه يجب، بحسب اعتقادنا، أن يستفاد منه إلنتاج الغاز الحيوي و السماد 
الحيوي، بحيث تنغلق الدورة الطبيعية. كل الذين يساعدوننا في هذا األمر يستحقون 

شكراً جزيالً.

انظر: 

www.vasyd.se/matavfall
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ال مكان للبالستيك!
ال تضع أبداً البالستيك ضمن فضالت 
الطعام، و ال حتى ما يسمى “األكياس 

البالستيكية القابلة للتفكيك”.

ال توضب فضالت الطعام في أكياس 
بالستيكية ألن ذلك يجعل من الصعب تدوير 

القمامة.

ال، من فضلك!
البالستيك و رمل القطط و أصص الزهور 
و الرماد و الشمع و السعوط و السكائر و 

العلكة ليست فضالت طعام.

✔ ✖

  

www.vasyd.se/matavfall 

إن كيساً ورقياً مليئا بفضالت الطعام 
يعطي طاقة تكفي لقطع مسافة 2,5 كم 

باستخدام الغاز الحيوي

رطوبة أقل و رائحة أقل
ضع القمامة المبلولة ، مثل قشور البطاطا، 

في حوض غسيل الصحون لفترة، بحيث يخر 
منها الماء أو قّشْر مباشرة في مصفاة، لكي 
يخر الماء أثناء التقشير. نصيحة أخرى هي 
أن تضع قليالً من ورق التدبير المنزلي أو 
ورق الجرائد في قعر الكيس أو أن تستخدم 

أكياسا مزدوجة.

أَخِرْج الكيس مباشرة، حين تكون قد وضعت 
فيه مأكوالت كثيرة الرائحة، مثل السمك 

أو قشور القريدس. أو جرب أن تلفها بقليل 
من ورق الجرائد قبل أن تضعها في الكيس 

الورقي

تجد المزيد من النصائح على موقعنا:



الفرز 
فضالت الطعام هي كل ما يزيد من الطعام و ال يمكن حفظه، 
بعد أن تكون قد طبخت طعاماً أو أكلت. إنها البقايا )المطبوخة 

أو النيئة( من:

ضع كافة فضالت الطعام في الكيس الورقَي 
 VA SYD استخدم أكياس فضالت الطعام العائدة لمؤسسة
و ضع الكيس دائماً في السلة بحيث يتعرض للتهوية بشكل 

أفضل. إطِو حافة الكيس لكي يكون في وضع أكثر ثباتاً. إذا 
وِضع الكيس في سطل أو على األرض، فإنه يتبلل و يتمزق. 

امأل الكيس حتى الحافة الموسومة بخطوط ثم اطيها و شد عليها 
الشريط الالصق. ارِم الكيس في حاوية فضالت الطعام.

أكياس فضالت الطعام تحصل عليها من شركة السكن أو جمعية 
مالكي الشقق، أما إذا كنت تسكن في فيال فتحصل من مؤسسة 

VA SYD على كمية لالستهالك السنوي. 

ارِم الكيس في الحاوية البنّية 
ارِم كيس فضالت الطعام في الحاوية البنية الخاصة بها. من 

األفضل أن ترمي الكيس كل ثالثة أيام، حتى إذا لم يكن ممتلئاً.

تفريغ حاوية فضالت الطعام يجري غالباً عند شحن القمامة. 
نحن نستخدم في شحن القمامة سيارات فيها قسمين منفصلين 
للقمامة و لفضالت الطعام. فال يجري أبداً الخلط بين األنواع 

المختلفة من القمامة.
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إفعل هكذا: 

•  اللحم و الجبن
•  المعكرونة و الرز

•  الخضار
•  الجذور النباتية

•  الفواكه 
•  الخبز و الكعك

•  السمك و المأكوالت  البحرية

•  قشور البيض
•  الشاي )بما في ذلك أكياسه(

•  القهوة )بما في ذلك المصافي 
    الورقية(

•  بعض الورق المستخدم في 
   التدبير المنزلي و المناديل 

   الورقية



إن األمر بسيط!
هكذا تفعل حين تقوم بفرز فضالت الطعام


