Informacione te rendesishme rreth futjes se
kazaneve te plerave per mbetjet ushqimore
Perse do te futen kazanet e plerave per mbetjet ushqimore?
Ligji i ekonomise e detyron qytetin Regensburg per ndarjen korrekte te te gjitha mbetjeve ushqimore.
Per te permbushur kete detyrim, qyteti vendos kazane plerash per mbetjet ushqimore. Me keta
kazane te rinj qyteti mbledh mbetjet ushqimore dhe mbetjet e kuzhines te cdo shtepie.
Mbetjet e barit, mbetjet kopshtare dhe cdo lloj mbetje tjeter nga kopshti i perkasin edhe me tej
vendit ku koleksionohen mbetjet kopshtare .
Nepermjet koleksionimit te mbetjeve ushqimore dhe te kuzhines prodhohet energjia (Biogas-Gaz
Bio) dhe nga keto fitohen material ushqyes per bimet. Kjo e mbron mjedisin ,kjo jep nje energji te
rendesishme dhe per kete eshte plot kuptim nga ana ekologjike.
Si do te organizohet mbledhja e mbetjeve ushqimore?
Mbetjet ushqimore do te merren me tej nga vendet perkatese permes nje sistemi qe nga tetori 2017.
Ne me shume se 2100 kazane plerash do te jene ne dispozicion ne vendet publike dhe ne vendet e
banimit mbajtes me ngjyre kafe me kapacitet 240-liter. Mbetjet ushqimore duhet te sillen tek
mbajtesit perkates. Permbajtja e kazaneve per mbatjet ushqimore do te hidhet ne vendet perkatese
dhe do te perpunohet per Gaz,ajo qe mbetet do te riciklohet dhe njhere.
Boshatisja + pastrimi
Kazanet e plerave per mbetjet ushqimore do te zbrazen njhere ne jave nga qyteti i Regensburg.
Nuk do te kete sherbim ekstra per vendet e banimit: kazanet ose duhet te jene gati per zbrazje ne
vendet perkatese ose duhet te vendosen aty para zbrazjes. Kazanet do te pastrohen deri ne 3 here ne
vit nga qyteti i Regensburg.
Trajtimi
Per lehtesimin e koleksionimit do te shperndahen „shembuj“. Keto shembuj do te perbehen nga
kazane 7-Liter me kapak dhe me qese plastike biologjike te riciklushme per mbledhjen e mbetjeve
ushqimore dhe transportimin e tyre deri tek kazanet per mbetjet ushqimore. Per kete duhet qe
mbetjet ushqimore dhe te kuzhines te futen psh:ne qese plastike te riciklushme ,vendosja ne qese
prej letre ose mbledhja e tyre me leter gazete. Keshtu qendrojne dhe kazanet per mbetje ushqimore
te paster. Qeset biologjike te riciklueshme nuk ka rendesi plastike ose prej letre duhet te kene kete
shenje:

Do te koleksionohen si vijon

Nga frigoriferi

Gjate gatimit

Nga pjatat dhe filxhanet

- Ushqimet qe prishen dhe
zene myk

- Yndyrnat e ngurta ne kuzhine

- Mbetjet e mishit dhe te
sallamit gjithashtu dhe
kockat
(te gatuara)
- Filtrat e kafese dhe qeset e
cajit

- Produktet e qumshtit te
prishura

- Koret e frutave dhe
perimeve

- Perimet e pishura ose te
kalbura

- Koret e vezeve

- Mbetjet e gjelleve te
gatuara dhe te pa gatuara

- Ushqimet e skaduara
qe jane hapur

- Letra e kuzhines

- Mbetjet e bukes dhe te te
pjekurave

- Mish dhe mbetjet e
kockave vetem te gatuara

Nuk i perkasin kazanave per mbetjet ushqimore
X Mishi i pa gatuar

X Bishtat e cigareve

X Hiri i qymyrit te zgares

X Pelenat

X Qesja e fsheses me korent

X Paketimi i ushqimeve

X Jashteqitja e qeneve dhe
maceve
X Hiri i drurit

X Druri qe eshte i lyer

X Mbetjet e barit

X Mbetjet kopshtare

X Mbetjet

Riciklim kopshtar + mbetjet e gjelberta
Mbetjet e gjelberta si deri tani do te mblidhen ne koshat perkatese dhe do te transortohen per
riciklim. Nje riciklim ne kopshtin e vete eshte gjithashtu i mundur.
Megjithate shume mbetje ushqimore dhe mbetje te kuzhines jane te pa riciklushme. Per kete arsye
eshte i rendesishem koleksionimi i mbetjeve ushqimore dhe mbetjeve te kuzhines ne kazanet
perkates per mbetjet ushqimore per riciklimin vetjak.
Pyetje te metejshme
Zyra e mjedisit, keshillimi ne lidhje me mbetjet
Marjan Akhtari, Telefon 0941/507-7317, Franziskus Müller, Telefon 0941/507-2311
E-Mail: biotonne@regensburg.de
Homepage: www.regensburg.de/biotonne
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