KOMPOSTUJEME
V RESTAURACÍCH
A JÍDELNÁCH
Snižujeme
množství gastroodpadů!
Co je gastroodpad
Gastroodpad neboli biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven je řazen v katalogu odpadů pod
číslem 20 01 08 a dle zákona lze tyto materiály zpracovat
pouze v zařízeních, která jsou pro tyto účely schválena
(bioplynové stanice, kafilerie, spalovny…).
Jedná se o odpad většinou z podnikatelské činnosti.

Jak snižovat gastroodpady
Oddělením rostlinných zbytků (slupky, okrojky, natě, zbytky zeleniny a ovoce), aby nepřišly do kontaktu se surovinami živočišného původu a se zbytky již vydaného jídla.
K rostlinným zbytkům lze přidat lógr z kávovaru, dužiny
z odšťavňování ovoce a zeleniny, vyluhované čaje apod.
Takto vytříděné rostlinné zbytky lze úspěšně svépomocí
kompostovat jako rostlinné zbytky ze zahrady např. pomocí venkovního vícekomorového kompostéru JERY
nebo zatepleného otočného kompostéru Jora. Vytříděný
rostlinný materiál lze také odkládat do sběrné nádoby na
bioodpad, zajištěné individuálně nebo ve spolupráci s obcí.
U všech ostatních kuchyňských zbytků je nutné použít specializované zařízení, které zajistí jejich zpracování v souladu
s platnými právními předpisy týkajícími se gastroodpadů.

Otočný kompostér JORA 400, JORA 270 a JORA127

Zpracování a využití gastroodpadů
svépomocí kompostováním
Kompostovat gastroodpady lze ve speciálních zařízeních,
která zaručí jejich hygienizaci a zároveň zajistí kvalitní
přeměnu gastroodpadu na využitelný kompost. Jedná
se zejména o automatické kompostéry, které dokážou
veškeré organické zbytky přeměnit na kvalitní hnojivo.
Gastroodpady mají vysoký podíl tekutiny, proto je
vhodné před kompostováním materiál odvodnit. Odvodnění sníží množství zpracovávaného odpadu a zvýší
efektivitu kompostování.
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Plně automatizovaný kompostér JK 5100

Výhody svépomocného zpracování
a využití
Úspora nákladů na svoz gastroodpadů pro Vaši
provozovnu.
Zisk organické hmoty jako kvalitního hnojiva pro
květiny ve Vaší restauraci či na zahrádce.
Kompostováním předcházíme vzniku odpadů a přispíváme k ochraně životního prostředí.
Ukažte, že Vaše zařízení bere ohled na životní prostředí
a zdravý životní styl!

Potřebujete více informací? Obraťte se na nás!

