Použité jedlé oleje a tuky
Viete, že použité jedlé oleje a tuky sa dajú recyklovať?
Prakticky všetky potravinárske oleje a tuky používané v domácnosti možno
recyklovať a môžu tak človeku znovu poslúžiť. Stačí ich zliať do obyčajnej PET
fľaše a odniesť na zberný dvor.
Predchádzate tak upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu
planétu!

Ako správne triediť oleje
Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky,
ktoré doma používate pri príprave jedla.

Triediť môžete všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový,
repkový, sójový, palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo
napríklad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania,
zo zeleniny, mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na
grilovanie.

Použité oleje a tuky stačí doma zliať do akejkoľvek
PET fľaše, ktorú ste zvyknutí triediť.

Olej nechajte pred preliatím vždy úplne vychladnúť, aby nedošlo k
popáleniu. Ideálne je fľašu naplniť celú. Olej do nej môžete zlievať postupne,
nezabudnite ju však zakaždým starostlivo uzavrieť. Ak prelievate napr. olej
z vyprážania rezňov, je dobre ak ho precedíte cez sitko a tuhý zostatok umiestnite
do zmesového komunálneho odpadu. Snažme sa o to, aby bol olej bez zvyškov
potravín.

Plnú a dobre uzavretú fľašu môžete odniesť:
- na zberný dvor v obci
- na čerpaciu stanicu Slovnaft (získate extra bonusové body)
- do kontajnera pred Kauflandom
- do Základnej školy v Žaškove (je zapojená do súťaže)

Prečo triediť oleje
Triediť olej má zmysel. Pomáhate tak nielen predchádzať mnohým
technickým problémom doma i vo verejnej kanalizačnej sieti, podieľate sa tak
zároveň na spoločnom úsilí zachovať našu planétu obývateľnú aj pre naše deti.
- zabránite zanášaniu alebo dokonca upchatiu odpadového potrubia u vás doma,
a šetríte tak prostriedky na prípadné opravy a čistenie.
- znižujete znečistenie odpadových vôd, a zabraňujete tak prenikaniu odpadového
oleja do pôdy, vody a celého ekosystému.
- vďaka recyklácii použitých olejov redukujete množstvo CO2 produkovaného do
ovzdušia.
- šetríte prírodné zdroje a znižujete potrebu pestovania ďalších olejnín na
priemyselné účely.
- dávate odpadu šancu byť znovu užitočným – vyčistený a spracovaný odpadový
olej sa stáva hodnotnou surovinou na výrobu moderných biopalív do lietadiel a
áut.

Na čo si dať pozor
- trieďte iba jedlé oleje a tuky (do fľaše nepatria motorové, mazacia ani iné
technické oleje)
- k triedeniu používajte iba PET fľaše (sklené by sa mohli pri manipulácii
rozbiť)
- olej po príprave teplých jedál nechajte najprv vychladnúť, inak hrozí popálenie

