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 د خوراکی موادو نه مننه!
فد سویډن په نیمایی ښاروالیو کی د خوراکی فاضله موادو په هکله کارونه تر سره کیږی. 
هدف دا دی چه په بورلیوف Burlöv  او مالمو Malmö  کی د ۲۰۱۵ کال نه د مخه  د 

خوراکی فاضله موادو ۰۴ فیصده د بیرته استفادی له پاره تیاره شی.

په بورلیوف او مالمو کی هر کال تر ۳۳۰۰۰ ټنو نه زیات خوراکی فاضله مواد ایسته 
غورزول کیږی. واضح خبر داده چه تر هر څه نه ښه به دا وی چه سړی ټول خواړه 

وخوری تر څو خوراکی فاضله مواد پاتی نشی - یا هغه څه چه پاتی شی، وساتل شی اوبیا 
بل وخت وخوړل شی. مګر په سویډن کی یوه اوسطه  کورنی په اونی کی ۵.۶ کیلوګرامه 

خوراکی فاضله مواد ایسته اچوی.

مونږ داسی فکر کوو چه باید هغه څه چه ایسته اچول کیږی د استفادی وړ وګرزی او د هغو 
نه بیوګاز او طبعی ښوره تولید شی او په دی ډول د ایکوسیستم برخی یو له بل سره وصل شی.

ټول هغه خلک چه په دی هکله زمونږ سره مرسته کوی، د ډیری مننی مستحق دی. 

www.vasyd.se/matavfall
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هیڅ کوم پالستیکی شیان!
 په خوراکی فاضله موادو کی هیڅکله پالستیکی 
شیان مه اچوی.  په اصطالح “ تجزیه کیدونکی 

پالستیکی کڅوړو” هم مه اچوی.

خوراکی فاضله مواد په پالستیکی کڅوړو کی مه 
اچوی، ځکه دا کار د فاضله موادو د بیا استفادی 

کار ته ستونزی منځ ته راولی. 

نه مننه!
پالستیک، د پیشو ریګ، ګالن، خاوره، ایره، 

شمع، سویډنی نسوار، سګرټ او ژاوله خوراکی 
فاضله مواد نه شمیرل کیږی.

✔ ✖
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د خوراکی فاضله موادو نه ډکه یوه کاغذی  
کڅوړه دومره انرژی ورکوی چه د بیوګاز 

یو موټر ۲،۵ کیلومتره الره طی کړی.

لږ نم او لږ بوی
المده خوراکی فاضله مواد لکه د پټاټو پوستکی 
پریږدی چه د دوی مایعات د دوی نه والړ شی، 

یا د دوی پوست په یوه صافی کی لری کړی، 
په دی توګه اوبه له یوی مودی نه وروسته لری 

کیږی. یوه بله مشوره دا ده چه د خوراکی فاضله 
موادو په کڅوړه کی د آشپزخانی د کاغذ یا د 

ورځپاڼی یوه ټوټه د کڅوړی په بیخ کی کیږدی، 
یا یوه کڅوړه په بله کڅوړه کی کیږدی.

که تاسی داسی خوراکی مواد ارتیږی چه بد بوی 
لری مثال ماهی یا د سمندری کوچنی چنګاښو 

پوستکی، نود خوراکی فاضله موادو کڅوړه زر 
تر زره له کور نه و باسی. یا د امتحان په توګه 
له دی نه د روځپاڼی یوه کوچنی ټوټه را تاو او 
بیا یی د خوراکی فاضله موادو په کڅوړه کی 

واچوی.

په الندی انترنیټی پاڼه کی تاسی کوالی شی نوری 

مشوری په الس راوړی



یو له بل نه یی ګوښی کړی 
خوراکی فاضله مواد، ټول هغه مواد دی چه له پخلی او خوړلو نه 
وروسته پاتی شی او نه ساتل کیږی. د الندی موادو هم پخی او هم 

خامی پاتی شوی برخی :

ټول خوراکی فاضله مواد په یوه کاغذی کڅوړه کی واچوی
د AV SYD د خوراکی فاضله مواد و د کڅوړو نه استفاده وکړی او 
کڅوړه باید تل د نیولو په آله کی کیږدی، په دی ډول هوا ښه بدلیږی. 
د کڅوړی څنډه تاوکړی، په دی ډول کڅوړه به په ثابت ډول دریږی. 

که کڅوړه په یوه ستل کی یا په مځکه باندی کیښودل شی نو بیا به 
دا لمده او څیری شی. کڅوړه د کرښی تر څنډی پوری ډکه کړی، 

د کڅوړی خوله کت کړی او د پلستر په وسیله یی سریښ کړی. بیا 
کڅوړه د خوراکی فاضله موادو په لوښی کی واچوی.

که تاسی په یوه آپارتمان کی اوسیږی نو د خوراکی فاضله موادو 
کڅوړی به تاسی د کور د خاوند او یا د آپارتمانونو د خاوندانو د 
اتحایی له خوا په الس راوړی. که تاسی په یوه شخصی کور کی 

اوسیږی نود یوه کال له پاره به کڅوړی تاسی ته  د AV SYD  له 
خوا درکړل شی.

کڅوړه په نسواری رنګ لوښی کی واچوی 
د خوراکی فاضله مواد کڅوړه د فاضله موادو په نسواری رنګ 

لوښی کی واچوی. حتی که کڅوړه ډکه هم نه وی، نو دا به ښه وی 
چه دا په دریو روځو کی یو ځل وارتیږل شی.

د خوراکی فاضله موادو لپاره لوښی اکثرا د نورو فاضله موادو 
سره په یوه وخت کی تشیږی. د دی لپاره مونږ د یوه داسی موټر نه 

استفاده کوو چه د فاضله مواد لپاره دوه بیل شوی ځایونه لری. یو 
د خوراکی فاضله موادو لپاره او یو د نورو فاضله موادو لپاره. د  

فاضله موادو مختلف ډولونه هیڅ کله یو له بل سره نه ګډیږی!
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تاسی به داسی کوی!

•  غوښه، پنیر
•  ماکارونی، وریجی

•  ترکاری
•  غنډاری سابه

•  میوه
•  ډوډی، کلچی

•  ماهی او حلزون لرونکی 
   بحری حیوانات

•  د هګی پوټکی
•  چای ) همدا راز کڅوړه (

•  قهوه ) همدا راز فیلتر(
•  د آشپزخانی کوچنی کاغذی 
   دستمالونه او د السو کاغذی 

   دستمالونه



دا ساده ده!
تاسی به خوراکی فاضله مواد په 
دغه ډول یو له بل نه ګوښی کوی


