
Tira-tirang Pagkain

Mga latak ng kape at mga 
tagasala 

Mga lalagyan  
ng tsaa

Mga gulay

Papel na namantsahan  
ng pagkain

Halaman at Bakurang Basura

Masebong mga  
kahon ng pizza

Pagkain+ Mga magiging kompost
A PA R T M E N T  AT  KO N D O M I NY U M

Ilagay ang mga aytem na ito sa iyong kariton ng pagkain at bakurang basura
PAG K A I N  AY  H I N D I  P I N A PAYAG A N  S A  B A S U R A H A N  O  M G A  L A L AG YA N  N G  N I R E R E S I K LO

Pasta at kanin

Gutay-gutay na papel
(ihalo sa bakurang basura)

Mga bag na magiging 
kompost

Mga balat ng itlog, mga 
balat ng mani

Walang pahid na namantsahan ng 
pagkain na papel

Mga prutas

Mga bag na gawa sa papel, 
mga tuwalya at mga 

napkin
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Mga Tip sa Kusina sa Ibang 

Panig4

Tanong tungkol sa ano ang 
maaaring isama sa kariton? 

Tawagan ang Tuwirang Linya ng 
Telepono sa Hardin 

(206) 633-0224 
www.seattle.gov/util/foodwaste

Bakit Mangongolekta ng Pagkaing Basura?
Bawasan ang basura: Isang katlo ng basurang nagmumula sa bahay ng Seattle 
ay pagkaing basura. Sa halip na ipadala ito sa landfill, gawin itong kompost para 
mapabuti ang lupa sa lokal na mga parke at mga hardin. 

Ang kapaligiran: Sa landfill, pagkaing basura ay gumagawa ng methane— 
isang hanging greenhouse na 22 beses na mas malakas kaysa CO2.  
Ilagay ang pagkaing basura sa kariton at tumulong maprotektahan ang klima.

Ang gastos: Iwasan ang magastos na mga pag-aayos at nabarang mga daluyan. 
Ilagay ang mga tira-tirang pagkain sa iyong kariton ng basurang pagkain sa  
halip na sa iyong basurahan. Ito rin ay nagtitipid ng tubig at enerhiya!

Ito ang Batas: Ayon sa batas ng Lungsod, pagkaing basura ay hindi  
pinapayagan sa basura. Isang kariton ng pagkain at bakurang basura ang dapat 
mayroon upang gamitin ng mga residente.

Mga kabibe at mga buto

Tinapay at mga 
butil

Walang Plastik.  
Walang Mga Bag na Plastik.  

Walang Bakal. Walang Salamin.  
Walang Dumi ng Hayop.

Mga bulaklak at mga  
halamang bahay Mga dahon, mga sanga at mga pinagtabasang damo

Karne, isda at produktong  
mula sa gatas



Lahat ng ari-ariang bahay sa Seattle ay mayroong serbisyo sa pagkain at 
bakurang basura. Mga kariton ng pagkain at bakuran ay inaalisan ng laman ng 
lingguhan. Heto ang mga tip upang gawing madali ang pangongolekta ng  
tira-tirang pagkain sa kusina:

Ilagay ito sa bag
Gumamit ng isang purong kayumangging bag na papel o aprobadong magiging kompost na bag upang iimbak  
ang mga tira-tirang pagkain. Itapon ang buong bag sa iyong kariton ng pagkain at bakurang basura. Bisitahin ang  
www.seattle.gov/util/foodwaste upang makahanap ng listahan ng mga aprobadong magiging kompost na bag. 
Mabibili rin sa maraming lokal na mga tindahan.

Iimbak ito
Gumamit ng lalagyan na may mahigpit ang takip upang iimbak ang mga tira-tirang pagkain. Alisin ang 
mga laman sa kariton ng pagkain at bakurang basura, saka banlawan at  
gamitin muli ang lalagyan.

Gamitin ang diyaryo
Balutin ang mga tira-tirang pagkain sa diyaryo at ihulog ang lahat ng ito  
sa kariton.

Palamigin ito
Ilagay sa bag o balutin ang mga tira-tirang pagkain. Saka ilagay sa 
refrigerator o freezer hanggang sa dalhin mo sila sa kariton.

Takpan ito
Sa kariton, takpan ang mga tira-tirang pagkain ng papel na namantsahan 
ng pagkain, gutay-gutay na papel, o isang pilas ng diyaryo, o bakurang 
basura upang mabawasan ang mga amoy at peste.

Mga Tip sa Pag-iimbak
Bakit ang Basura isang Mabuting Bagay?
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Aprobadong  

magiging kompost  

na bag liner  

gawa mula  

sa mga gulay.

Mga bag na plastik ay HINDI PINAPAYAGAN 
sa kariton—sinisira nila ang kompost.

TA


