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ΚΚΚΟΟΟΜΜΜΠΠΠΟΟΟΣΣΣΤΤΤΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΤΤΤΕΕΕΣΣΣ   ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΖΖΖΙΙΙΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
222   BBBoookkkaaassshhhiii   cccooommmpppooosssttteeerrrsss         

   
   
   
   
   

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ   ΤΩΡΑ   ΤΟ   100%   ΤΩΝ     ΥΛΙΚΩΝ   (περισσεύματα)   ΑΠΟ   ΤΗΝ      ΚΟΥΖΙΝΑ   ΚΚΟΟΜΜΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΤΤΕΕ ΤΤΩΩΡΡΑΑ ΤΤΟΟ 110000%% ΤΤΩΩΝΝ ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ ((ππεερριισσσσεεύύμμαατταα)) ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗΝΝ ΚΚΟΟΥΥΖΖΙΙΝΝΑΑ    
   
Μπορείτε να μετατρέψετε όλα τα απορρίμματα της κουζίνας (συμπεριλαμβανομένων του κρέατος, 
ψαριού, και γαλακτοκομικών ) σε ένα εξαιρετικά πλούσιο και υγιεινό λίπασμα με αυτά τα μικρά και 
αποτελεσματικά συστήματα  κάδων.  
 
ΤΤΤιιι   εεείίίννναααιιι   τττοοο    σσσύύύσσστττηηημμμααα    τττωωωννν    222   κκκάάάδδδωωωννν    ;;;   
 
Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών υλικών της κουζίνας. 
Χρησιμοποιούνται κάδοι που κλείνουν ερμητικά  και με την βοήθεια ειδικών μικροοργανισμών (Bokashi) 
ως «μαγιά», ξεκινάμε την διαδικασία της ζύμωσης για την δημιουργία κόμποστ. 
Bokashi είναι ένας Ιαπωνικός όρος και σημαίνει «Ζυμωμένη Οργανική Ύλη». Αποτελεί ένα υλικό σε 
μορφή πίτουρου που έχει ζυμωθεί από φιλικά βακτήρια (EM=effective microorganisms)  και 
χρησιμοποιείται σε ξηρή μορφή. To Bokashi είναι ένα ευχάριστης οσμής προϊόν το οποίο όταν 
προσθέτετε στους κάδους βοηθά την ζύμωση των οργανικών υλικών.  
Το υλικό της ζύμωσης δεν παράγει ενοχλητικές οσμές γι’ αυτό μπορείτε να αποθηκεύσετε τους κάδους 
κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνα σας. 
 
ΠΠΠοοοιιιααα    υυυλλλιιικκκάάά   μμμππποοορρροοούύύμμμεεε   νννααα    ααανννααακκκυυυκκκλλλώώώσσσοοουυυμμμεεε    ;;;   
   
Ωμά φαγητά (κρέας, ψάρι, κόκαλα, γαλακτοκομικά,..) και Μαγειρεμένα φαγητά με λάδια, σάλτσες, 
λίπη,…καλό είναι να ξεπλένουμε με νερό αυτά τα υλικά για να μειώνουμε την δυσκολία ζύμωσης  
(βλέπε κάδους μεταφοράς – συγκέντρωσης 9,5 λίτρων στην κατηγορία ανακύκλωση  αξεσουάρ) 
  Φρούτα και λαχανικά 
Πίτσα, χάμπουργκερ, σάντουϊτσς, κέίκ,.. 
Γενικά όλα τα αποφάγια, υπολείμματα από τις τροφές που καταναλώνουμε. 
 
Οδηγίες   Χρήσης:ΟΟδδηηγγίίεεςς ΧΧρρήήσσηηςς::
 
1. Βιδώστε τα βρυσάκια στους κάδους. 
2. Προσθέστε τα ημερήσια υλικά (ωμά, μαγειρεμένα), περισσεύματα κουζίνας μέσα σε έναν κάδο. 
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3. Σκορπίστε μια γεμάτη κουταλιά με τους μικροοργανισμούς (ΕΜ) στην πάνω επιφάνεια των υλικών. 
Βάζετε πάντα μικροοργανισμούς (ΕΜ) προσπαθώντας να καλύψετε τα υλικά της κουζίνας. 

4. Πατήστε τα υλικά με το ειδικό εργαλείο (μυστρί) για να αποβάλλετε τον εγκλωβισμένο αέρα. 
5. Κρατήστε το καπάκι πάντα κλειστό μετά από κάθε γέμισμα του κάδου. Η διαδικασία είναι αναερόβια 

οπότε δεν χρειάζεται αέρα. 
6. Μαζέψτε το νερό από το βρυσάκι όσο το δυνατόν πιο συχνά για να επιταχύνεται έτσι η διαδικασία 

της κομποστοποίησης. 
7. Όταν ο κάδος είναι γεμάτος με υλικά, κλείστε το καπάκι καλά και αφήστε τον για 2 εβδομάδες έτσι 

ώστε να συνεχιστεί ανενόχλητα η διαδικασία της ζύμωσης. 
8. Αρχίστε να επαναλαμβάνετε την διαδικασία με τον δεύτερο κάδο. Όταν και ο δεύτερος κάδος είναι 

γεμάτος και έχουν περάσει περί τις 2 εβδομάδες αδειάστε τον πρώτο κάδο (ακολουθούν οδηγίες για 
την χρήση του ζυμωμένου υλικού). Ξεπλένετε πάντα καλά τους κάδους πριν τους 
ξαναχρησιμοποιήσετε. Το υλικό που έχει ζυμωθεί μπορεί να προστεθεί σε κομποστοποιητή κήπου. 
Για καλύτερα αποτελέσματα σκεπάστε το υλικό με χώμα ή άλλο κόμποστ, διαφορετικά κάντε ένα 
χαντάκι και θάψτε το υλικό. 

 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Παρουσία άσχημων οσμών Δεν προστέθηκε αρκετή ποσότητα  

Μικροοργανισμών Bokashi. 
 
Το παραγόμενο υγρό δεν 
απομακρύνεται συχνά 
 
Το καπάκι δεν έκλεισε καλά 
 

Προσθέστε μικροοργανισμούς. 
 
 
Απομακρύνεται το νερό πιο
συχνά. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι
κλειστό. 

Παρουσία άσπρης μούχλας 
μέσα στα υλικά. 

Το υλικό ζυμώνει σωστά. Συνεχίστε να γεμίζετε τον 
κάδο κανονικά. 

Παρουσία πράσινης μούχλας
μέσα στα υλικά. 

Το υλικό έχει αποτύχει στην ζύμωση. Απορρίψτε αμέσως το υλικό. 

 
ΤΤΤιιι   κκκάάάνννοοουυυμμμεεε   τττοοο    υυυγγγρρρόόό    υυυλλλιιικκκόόό;;;   
Η ποσότητα και το χρώμα του υγρού εξαρτάται από τις τροφές που χρησιμοποιούμε για ζύμωση μέσα 
στον κάδο. Τα φρούτα και τα λαχανικά παράγουν πιο πολύ υγρό από τα άλλα τρόφιμα. 
Το υγρό που παράγεται κατά την διάρκεια της ζύμωσης είναι  πολύ θρεπτικό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για: 
1. Πότισμα του κήπου: Για τον κήπο και τα φυτά χρησιμοποιείστε 1 κουταλιά κάθε 5 λίτρα νερού. Για 

μεγάλα δέντρα και θάμνους βάλτε 2 κουταλιές κάθε 5 λίτρα νερού. Μην το χρησιμοποιείται απ’ 
ευθείας στο φύλλωμα. 

2. Οικιακή χρήση: τοποθετήστε το υγρό κατ’ ευθεία σε νεροχύτες, τουαλέτες  και φρεάτια. Η παρουσία 
των μικροοργανισμών εμποδίζει την δημιουργία άσχημων οσμών και μούχλας. Χρησιμοποιείστε το  
μέσα σε μια ή δυο μέρες το πολύ. 

 
ΟΟΟδδδηηηγγγίίίεεεςςς    γγγιιιααα    τττοοο    ζζζυυυμμμωωωμμμέέένννοοο    υυυλλλιιικκκόόό;;;   
Όταν γεμίζετε το υλικό μέσα σε κομποστοποιητές κήπου απλώστε το καλά και ανακατέψτε το με το 
χώμα ή το κόμποστ.  
Εάν θαφτεί στο έδαφος απλώστε το σε πάχος όχι μεγαλύτερο από 2,5 εκατοστά και καλύψτε το με 7 
έως 10 εκατοστά εδάφους. Προσπαθήστε να μην θάβετε το ζυμωμένο υλικό κοντά σε φυτά ή ρίζες 
δέντρων επειδή είναι εξαιρετικά όξινο στην αρχή.  
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Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας να ανακυκλώσετε τα υλικά της κουζίνας σας με τους Κάδους 
Bokashi.  Είναι σίγουρο ότι και το περιβάλλον θα σας το ανταποδώσει γιατί συμμετέχετε ενεργά στην 
προστασία του (δημιουργία λιπάσματος) και δεν το ρυπαίνετε  (καταργείτε την υγειονομική ταφή των 
απορριμμάτων της κουζίνας). 
 

 

Σας ευχόμαστε λοιπόν ΚΚΚαααλλλήήή   ΑΑΑνννααακκκύύύκκκλλλωωωσσσηηη και ΚΚΚαααλλλόόό   ΚΚΚόόόμμμππποοοσσστττ. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


