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Compost οργανικό λίπασµα από την κουζίνα σας 

 

Τώρα µπορείτε να ανακυκλώσετε όλα τα οργανικά απόβλητα  της κουζίνας 
σας, χωρίς να ακολουθήσουµε τα στάδια της κοµποστοποίησης ακόµα και 
αν ζείτε σε ένα διαµέρισµα, ή σε µονοκατοικία .  

 Όλα τα οργανικά υλικά που συγκεντρώνετε κάθε ηµέρα στην κουζίνα σας 
µπορούν να µετατραπούν γρήγορα σε άριστο οργανικό λίπασµα!  

 

Τι θα χρειαστείτε  

1. ∆ύο δοχεία Bokashi  * 
2. Bio Bokashi  ** 

 

Χρόνος και τρόπος παρασκευής:  

• 1-2  εβδοµάδες για να γεµίσει το δοχείο. 
• 2     εβδοµάδες στο δοχείο. 
• 2     εβδοµάδες στο έδαφος. 

1-2 εβδοµάδες για να γεµίσει το δοχείο: 
Στο πάτο του δοχείου πασπαλίστε µια κουταλιά της σούπας Bio Bokashi. 
Στη συνέχεια ρίχνετε όλα τα οργανικά απόβλητα των τροφίµων  στο  
δοχείο, προσθέτοντας  κάθε φορά και  µια µικρή ποσότητα  Bio Bokashi 
. Συνεχίστε προσθέτοντας σε κάθε στρώµα οργανικών και Bio Bokashi 
έως ότου ο κάδος γεµίσει. (µια µέση οικογένεια το γεµίζει περίπου σε 1 
εβδοµάδα). 

Εκτός από τα οργανικά µπορείτε να ρίχνετε και φαγητά µαγειρεµένα ή 
κατεψυγµένα, τα πάντα εκτός από κόκαλα λίπη και λάδια.   

Κάθε φορά φροντίζουµε να κλείνουµε πολύ καλά το δοχείο. 
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2  εβδοµάδες στο δοχείο: 
Μόλις το δοχείο γεµίσει, αφήστε τα υπολείµµατα για 1 έως 2 εβδοµάδες. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που γίνεται η αναερόβια ζύµωση, τα 
υγρά στραγγίσµατα συγκεντρώνονται στον πάτο του δοχείου.  

Κατά διαστήµατα χρησιµοποιώντας την κάνουλα που βρίσκεται στο κάτω 
µέρος συλλέγουµε τα  υγρά στραγγίσµατα. Το υγρό αυτό λίπασµα 
µπορούµε να το ρίχνουµε στα σιφόνια µας για να διατηρούνται καθαρές και 
χωρίς µυρωδιές οι σωληνώσεις, ή να το αραιώνουµε µε πολύ νερό και να 
ποτίζουµε τα φυτά µας.      

 Η ποσότητα του υγρού εξαρτάται από τα απόβλητα τροφίµων, τα οποία 
προστίθενται στον κάδο. Το ψωµί και τα κρέατα δεν θα παράγουν υγρά, 
όπως τα φρούτα και λαχανικά.  

  

2 εβδοµάδες στο έδαφος: 

Προσθέστε το περιεχόµενο του δοχείου στον κήπο ή το έδαφος, 
προκειµένου να το ενισχύσετε µε οργανικό λίπασµα. Αν τα θάψετε στο 
έδαφος, φροντίστε η κάλυψη να είναι  τουλάχιστον 4-8 εκατοστά. 

Τροφή για τα σκουλήκια   

Προσθέστε το περιεχόµενο του δοχείου σε ένα υπάρχον δοχείο µε 
γαιοσκώληκες.   ∆εδοµένου ότι η ζύµωση έχει µαλακώσει τα απορρίµµατα η 
διάσπαση των υλικών γίνεται γρηγορότερα.  

Τροφή για τα ζώα.  

Προσφέρετε το περιεχόµενο του δοχείου ως τροφή στα ζώα σας.  

Τα υπολείµµατα των τροφίµων είναι φορτωµένα µε  

ζωντανά ευεργετικά  µικρόβια, οι βιταµίνες και τα αµινοξέα είναι 

εξαιρετικά θρεπτικές  πηγές. 

Προσθέστε σε έναν σωρό λιπάσµατος 

Σκάψτε στο σωρό λιπάσµατος και προσθέστε το περιεχόµενο του δοχείου 
σε ένα υπάρχον σωρό λιπάσµατος. 
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∆ιαθέτουµε ειδικά σχεδιασµένα δοχεία Bokashi για την επεξεργασία των 
αποβλήτων οικιακών τροφίµων. Τα δοχεία αυτά εισάγονται  από την 
Ιαπωνία και είναι εµποτισµένα µε EM Ceramic σκόνες που βοηθούν στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας της ζύµωσης. 

*Εάν χρησιµοποιήσετε ένα πλαστικό δοχείο των 20 λίτρων, χωρίς κάνουλα, τότε θα πρέπει να 

έχετε τοποθετήσει στο κάτω µέρος του δοχείου, πριν ρίξετε τα απορρίµµατα,  ένα παχύ στρώµα 

Bio Bokashi. Το υγρό που θα δηµιουργηθεί στο κάτω µέρος κατά την διαδικασία αυτή 

απορροφάται από το Bio Βokashi, και δεν χρειάζεται να το αφαιρέσετε.  


