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WAT NIET?
• Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie …)
• Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd  
 gerechten waar een klein aandeel saus  
 in zit)
• Theezakjes en koffiepads
• Behandeld hout (met verf, vernis of  
 impregneermiddel)
• Beenderen en dierlijk (slacht)afval
• Dierenkrengen
• Schelpen van mosselen, oesters …
• Kattenbakvulling en vogelkooizand
• Mest van grote huisdierenof in grote  
 hoeveelheden
• Stof uit de stofzuiger
• Wegwerpluier en ander hygiëneafval
• Aarde en zand
• Kurk
• Asresten en houtskool
• Plastiek, glas, metalen
• Grof ongesnipperd snoeihout,
• dikke takken

WAT WEL?
• Schillen en resten van fruit, groenten en 
 aardappelen
• Dierlijk en plantaardig keukenafval en  
 etensresten
• Broodresten
• Koffiedik, papieren koffiefilter
• Papier van keukenrol
• Noten, pitten
• Vlees- en visresten, schaaldierresten 
 (uitgezonderd mosselschelpen,  
 oesterschelpen …)
• Vaste zuivelproducten (kaasresten)
• Eieren, eierschalen
• Fijn tuin- en snoeiafval
• (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,  
 versnipperd snoeihout …)
• Kamer- en tuinplanten
• Schaafkrullen en zaagmeel van  
 onbehandeld hout
• Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)
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ОВОЧЕВІ, ФРУКТОВІ ТА САДОВІ 
ВІДХОДИ, СКОРОЧЕНО gft

ЩО НЕ МОЖНА?
• Рідини (наприклад, суп, молоко,  
 кава, тощо)
• Соуси, жири й олія (окрім страв з  
 невеликим вмістом соусів)
• Чайні пакетики та кавові капсули
• Оброблену деревину (з фарбою,  
 лаком або просоченням)
• Кістки та відходи тваринництва (забою)  
• Рештки мертвих тварин
• Мушлі мідій, устриць… 
• Наповнювачі для котячих лотків та  
 пісок для пташиних кліток 
• Фекалії великих домашніх тварин у  
 великій кількості
• Пил з пилососу
• Одноразові підгузки та інші  
 використані гігієнічні засоби
• Ґрунт і пісок
• Пробки (корок)
• Залишки золи та деревного вугілля
• Пластик, скло, метали 
• Великі не подрібнені обрізки деревини 
• Товсті гілки

ЩО МОЖНА?
• Лушпиння та залишки фруктів, овочів та  
 картоплі 
• Харчові відходи та залишки їжі тваринного  
 чи рослинного походження 
• Залишки хліба
• Кавову гущу, паперові фільтри для кави 
• Паперові рушники для кухні
• Горіхи, фруктові та овочеві кісточки
• Залишки м’яса, риби та молюсків  
 (за винятком мушель мідій, устриць, тощо) 
• Тверді залишки молочних продуктів  
 (залишки сиру)
• Яйця, яєчну шкаралупу
• Рослинні залишки після догляду за садом 
• (наприклад, листя, трава, бур’ян, залишки  
 від підрізання живої огорожі, подрібнені  
 залишки деревини, …)
• Кімнатні і садові рослини 
• Остружки та тирсу з необробленої  
 деревини 
• Фекалії маленьких домашніх тварин  
 (наприклад, морська свинка чи кролик) 






