
Komposteeritavate	  pakendite	  ja	  jäätmete	  sorteerimisjuhend	  
	  
Soovid	  olla	  plastikuvaba	  ja	  mõista	  rohkem	  jäätmete	  maailma?	  Tehke	  lõpparve	  
segadusega!	  Siit	  leiate	  käepärase	  Vegware'i	  juhendi.	  Vegware	  on	  spetsialiseerunud	  
ühekordsete	  taimsete	  komposteeritavate	  pakendite	  tootja.	  	  

Taaskasutatav	  

Tänapäeval	  on	  sõna	  "taaskasutatav"väga	  moodne	  kuid	  tegelikkuses	  ei	  saa	  
tavapäraseid	  toiduainete	  pakendeid	  taaskasutada.	  	  

Eraldi	  hoiustatud	  kuiva	  pappi	  ja	  paberit	  saab	  taaskasutada.	  Samuti	  ka	  plastist	  
veepudeleid	  ja	  metalljoogipurke.	  Kuid	  kasutatud	  toitlustuskoha	  ühekordseid	  
pakendeid	  ja	  tooteid	  mis	  on	  segu	  papist,	  plastist	  ning	  toidust,	  nii	  et	  toidu	  saastumine	  
on	  vältimatu,	  ei	  saa.	  Selline	  kombinatsioon	  tekitab	  suuri	  väljakutseid	  
jäätmekäitlemises,	  seetõttu	  on	  tulemuseks	  sageli	  prügipõletus	  või	  prügilad.	  	  

Komposteeritavate	  ,	  ühekordselt	  kasutatavate,	  toodete	  puhul	  ei	  ole	  toit	  saastunud,	  
vaid	  on	  kompostimisprotsessi	  oluline	  osa.	  	  

	  

Biolagunev	  

Mida	  tähendab	  biolagunev?	  Biolagunev	  tähendab,	  et	  miski	  laguneb	  looduslikult,	  ent	  
antud	  protsessile	  võib	  kuluda	  aastaid.	  Biolaguneva	  puhul	  ei	  ole	  me	  teadlikud	  
ajakulust	  	  -‐	  näiteks	  on	  puit	  biolagunev,	  kuid	  palkmaja	  võib	  näha	  mitu	  põlvkonda.	  	  

Kui	  tegemist	  on	  biolaguneva	  prügiga,	  pole	  ühtegi	  garantiid,	  et	  see	  laguneb	  
tööstusliku	  komposteerimisega.	  	  

	  

Komposteeritav	  =	  biolagundatav,	  vähem	  kui	  12	  nädala	  jooksul!	  

Komposteeritav	  tähendab,	  et	  midagi	  võib	  lagundada	  vähem	  kui	  12	  nädalaga	  ja	  sobib	  
seetõttu	  tööstuslikuks	  komposteerimiseks	  koos	  toidujäätmetega.	  	  

Tööstuslik	  komposteerimine	  loob	  mikroobide,	  niiskuse	  ja	  soojuse	  ideaalse	  tasakaalu.	  	  
Selle	  asemel,	  et	  põletada	  või	  matta	  prügi,	  saab	  teie	  komposteeritavatest	  
toidujäätmetest	  valmistada	  toiteainerikast	  komposti,	  mis	  aitab	  taimedel	  jõudsalt	  
kasvada.	  	  



	  

Plastik	  +	  papp	  +	  toit	  =	  põletamine	  või	  prügila	  
	  
Taimepõhised	  komposteeritavad	  tooted+	  toit	  =	  kompost	  meie	  mulla	  rikastamiseks.	  
	  
Komposteeritavad	  lahendused	  

Komposteerimine	  lihtsustab	  taaskasutust	  

Vegware'i	  komposteeritavad	  pakendid	  võivad	  tööstusliku	  komposteerimise	  korral	  
laguneda	  vähem	  kui	  12	  nädalaga.	  Kogu	  Vegware'i	  	  tootevalik	  on	  mõeldud	  
komposteerimiseks	  just	  toidujäätmetega.	  See	  tähendab,	  et	  puudub	  vajadus	  
sorteerimise	  järele	  ning	  komposteeritavat	  tassi,	  kaant,	  burgerikarpi,	  nuga	  või	  
salvrätikut	  saab	  ära	  visata	  eemaldamata	  ketšupit	  ja	  järelejäänud	  toitu.	  

Täiendavaks	  boonuseks	  on	  toidu	  ja	  ühekordselt	  kasutatavate	  nõude	  sama	  prügikasti	  
kasutamine,	  seetõttu	  on	  teised	  kuivad	  taaskasutusprügikastid	  puhtamad	  ja	  
kergemini	  taaskasutatavad.	  	  

Vegware'i	  keskkonnatoetus	  

Kogumispunktid	  on	  endiselt	  pigem	  piirkondlikud	  kui	  üleriigilised	  nähtused	  
Suurbritannias,	  ent	  oleme	  uhked,	  et	  oleme	  	  aktiivsete	  muutuste	  läbiviijateks.	  Meie	  
keskkonnameeskonna	  moodustavad	  Ühendkuningriigi	  parimad	  eksperdid	  tööstusliku	  
komposteerimise	  alal	  -‐	  oleme	  selle	  kalla	  töötanud	  täistuuridel	  alates	  2012.	  aastast.	  
Siin	  on	  ülevaade	  võimalustest:	  	  

• Komposteerimispiirkonnad.	  Paljudel	  Suurbritannia	  jäätmekogujatel	  on	  
kogumiskohad,	  kus	  toidujäätmete	  komposteerimiseks	  kasutatakse	  Vegware'i.	  	  	  

• Vegware'i	  	  Close	  the	  Loop.	  Aitamaks	  rohkematel	  klientidel	  saada	  juurdepääs	  
tööstuslikule	  komposteerimisele,	  on	  Vegware	  loonud	  omad	  punktid.	  See	  
teenus	  on	  konkurentsivõimelise	  hinnaga	  ja	  täiesti	  paindlik	  lepingulise	  
kohustuseta.	  Pakume	  iga	  kogumisega	  ka	  uut	  puhast	  prügikasti.	  Close	  the	  Loop	  
toimib	  juba	  Šotimaal,	  Bristolis,	  Gloucesteris	  ja	  Worcesteris	  ning	  edasine	  
laienemine	  on	  samuti	  töös.	  	  	  

• Kohapealsed	  kompostrid.	  Kui	  teie	  ettevõttel	  on	  ruumiväline	  ala,	  kompostri	  
kasutamise	  vajadus	  ja	  töötajad	  selle	  läbiviimiseks,	  võib	  kohapealsesse	  
kompostrisse	  investeerimine	  olla	  põnev	  ja	  jätkusuutlik	  lahendus.	  	  	  



	  

Mis	  siis	  saab,	  kui	  ma	  ei	  saa	  kompostida?	  	  

Kui	  puudub	  juurdepääs	  tööstuslikele	  kompostimisjaamadele,	  tuleb	  kasutatud	  
Vegware'i	  tooted	  ära	  visata	  üldkasutatavate	  jäätmetega.	  Vegware'i	  kaasavõetavad	  
pakendid	  on	  valmistatud	  taimedest,	  kasutades	  vähese	  süsinikusisaldusega,	  
uuendatavaid,	  taastatavaid	  või	  taaskasutatud	  materjale	  ning	  need	  jätkusuutlikkuse	  
eelised	  kehtivad	  endiselt	  olenemata	  sellest,	  mis	  nendega	  pärast	  kasutamist	  juhtub.	  	  

Üldjäätmed	  lähevad	  kas	  põletamisele	  või	  prügilasse.	  Vegware'i	  põletamisel	  
toodetatakse	  energiat.	  	  Meie	  peamise	  materjalitarnija	  NatureWorksi	  
põlemisuuringud	  näitavad,	  et	  nende	  PLA	  bioplastiga	  toodetakse	  rohkem	  soojust	  kui	  
ajalehtede,	  puidu	  või	  toidujäätmetega;	  samuti	  ei	  tekita	  see	  lenduvaid	  gaase	  ja	  jätab	  
vähe	  põletusjääke.	  Prügilate	  uuringud	  on	  näidanud,	  et	  kompostitavad	  pakendid	  on	  
inertsed	  ega	  eralda	  metaani.	  

Kasutatud	  Vegware'i	  ei	  tohiks	  panna	  tavalistesse	  prügikastidesse,	  kuhu	  kogutakse	  
paberit,	  plasti	  ja	  metalli,	  kuna	  need	  materjalid	  lähevad	  edasi	  teist	  tüüpi	  
sorteerimisasutusse.	  Veel	  üheks	  põhjuseks	  on	  ka	  see,	  et	  toidujäätmed	  kahjustavad	  
mehaanilise	  jäätmekäitluse	  kvaliteeti	  -‐	  sama	  kehtib	  kõigi	  kasutatud	  ühekordsete	  
toitlustuses	  kasutatavate	  esemete	  kohta.	  	  

Kodused	  komposteerimistingimused	  varieeruvad	  sõltuvalt	  majaomaniku	  vilumusest,	  
nii	  et	  selle	  kohta	  ei	  esita	  me	  ühtegi	  väidet,	  ent	  siiski	  on	  olnud	  edukaid	  katseid	  	  kuuma	  
komposti	  konteineri	  kasutamisel.	  	  

Valides	  kompostitavaid	  tooteid	  saavad	  toitlustusettevõtted	  muuta	  aktiivselt	  ja	  
suunata	  Ühendkuningriiki	  jäätmekäitluse	  kultuuri.	  Mida	  rohkem	  on	  kasutusel	  
kogumispunkte,	  seda	  enam	  saame	  teha	  koostööd	  jäätmesektoriga,	  et	  laieneda	  üle	  
terve	  Ühendkuningriigi.	  	  

Meie	  keskkonnaalane	  nõustamine	  viib	  toiduteenuste	  pakkujad	  jäätmevabale	  
teekonnale,	  pakkudes	  igal	  sammul	  asjatundlikku	  tuge	  ja	  nõuandeid.	  Võtke	  meie	  
ühendust	  juba	  täna!	  	  

	  


