
Organic waste and leftovers from your kitchen

Organic matter is a precious resource for Minett-Kompost. Throw it into your 
organic waste bin! 

As seguintes matérias orgânicas constituem recursos valiosos para o Minett-
Kompost. Deposite-os no seu caixote para bio-resíduos! 

The following waste may contaminate the compost and must never be 
disposed of in the organic waste bin. 
As seguintes matérias podem contaminar o composto e não devem, em 
caso algum, ser colocados no caixote bio-resíduos.

Plastic bags, plastic 
packaging   

Sacos de plástico, 
embalagens de 

plástico 

Leaves 
Folhagem

Hedge cuttings 
Aparas de sebes 

Grass and weeds 
Relva e ervas daninhas

Stones, earth, rubble
Pedras, terra, entulho 

Animal litter 
Leitos para animais 

TetraPak cartons 
Embalagens Tetra Pak 

Ashes
Cinzas 

Hoover bags 
Sacos de aspirador 

Metal 
Metais 

Sweepings and
cigarette butts 

Varreduras e pontas 
de cigarro 

Textiles and shoes
Têxteis e calçado 

Resíduos orgânicos de cozinha e restos de comida

…sans plastique.

Your household and garden organic waste are precious resources which 
should not be wasted.
Os resíduos orgânicos da sua casa e do seu jardim são um recurso valioso 
que não deve ser desperdiçado.

They are a form of renewable energy which provides both nutrients and 
humus to plants.
Constituem uma fonte de energia renovável e fornecem nutrientes e húmus 
às plantas.

Minett-Kompost transforms your organic waste into high-quality compost and 
renewable energy that is highly respectful of the climate.
O Minett-Kompost transforma as suas matérias orgânicas recolhidas em 
composto de qualidade e em energia renovável particularmente favorável ao 
clima.

Let’s protect the climate and our natural resources.
Protejamos o nosso clima e os nossos recursos naturais.

Garden waste 
Resíduos de jardim 

Re-use resources to protect
the environment 

Valorizar os recursos para
proteger o ambiente 

L’ organique…

Leftovers 
Restos de comida

Cheese and meat leftovers
Restos de queijos e carne 

Foodstuffs
Alimentos

Organic waste 
Resíduos orgânicos

Collection
Recolha

Methanisation
Metanização

Compost
Composto

Garden
Jardim

Energy-Biogas
Energia-Biogás

Fruit and vegetable leftovers  
Restos de fruta e legumes

Flowers and plants  
Flores e plantas

Coffee ground
or tea leaves  

Borras de café e chá

Kitchen roll 
Papel de cozinha

Glass   
Vidro

Coffee capsules  
Cápsulas de café 

Nappies and
sanitary pads

Fraldas e pensos 
higiénicos 

Participate ! Participe !



Triez bien ! Trenn gutt !

L’ organique 
sans plastique

C’est esthétique!
C’est esthétique!

Tips and suggestions 

These tips and suggestions will help you manage your organic waste bin and 
allow for the hygienic collection of your organic waste.

Plastic bags must be thrown into the grey bin, not into the organic waste bin.

You can wrap your kitchen 
waste and leftover damp 
meals in newspaper.
Pode embrulhar os seus 
resíduos da cozinha e de 
refeições húmidas em papel 
de jornal.

Empty the small pre-
separation container 
from your kitchen at least 
twice a week.
Esvazie o seu pequeno 
contentor de pré-seleção 
situado na cozinha pelo 
menos duas vezes por 
semana.You can also use paper bags 

or the compostable bags with 
the Minett-Kompost logo that 
are available for purchase. 
Também pode usar sacos 
de papel ou os sacos 
compostáveis disponíveis 
nas lojas com o logótipo 
Minett-Kompost.

Always close the lid on 
your organic waste bin.
Mantenha sempre 
fechado o caixote para 
bio-resíduos.

Crumpled newspaper at the 
bottom of your organic waste 
bin will absorb liquids.
Coloque um jornal 
amarrotado no fundo do seu 
caixote para bio-resíduos 
para absorber os líquidos.

Place your organic 
waste bin in a dry and 
shaded location.
Coloque o seu caixote 
para bio-resíduos num 
local seco e à sombra.

Never use traditional 
plastic bags for the 
collection of your 
waste, even if you find 
them practical!
Nunca utilize os 
tradicionais sacos de 
plástico para a recolha, 
mesmo que tal lhe 
pareça adequado!

Algumas dicas e sugestões facilitar-lhe-ão, no dia a dia, a utilização 
do caixote para bio-resíduos e a recolha dos resíduos orgânicos de 
forma higiénica.

Dicas e sugestões 
How can I get an organic waste bin?

Your commune will inform you of all the necessary details and conditions 
to get your organic waste bin. 
 
Close the natural cycle
Thanks to your organic waste, we can produce our compost and other compost-
containing products, such as Minett-Kompost’s FloraVitalis soil and mixed earth 
products. You can purchase these and thus close the natural organic cycle.

O seu município fornecer-lhe-á todas as informações e requisitos 
necessários para a obtenção de um caixote de bio-resíduos.

Fechar o ciclo natural
Graças às suas matérias orgânicas, você pode comprar o composto, bem 
como todos os nossos produtos de compostagem, como, por exemplo, 
o nosso substrato FLoraVitalis e as nossas terras misturadas no Minett-
Kompost e, assim, completar o ciclo biológico natural.

Como obter o caixote para bio-resíduos?

Separate your organic
waste properly   

Information & tips

Como separar os resíduos 
orgânicos 

Informações e dicas

 55 70 09minett-kompost.lu

MINETT KOMPOST
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B.P. 3, L-3901 Mondercange

Ensure your waste is 
collected regularly, even if 
your organic waste bin is 
not full.
Utilize a recolha regular, 
mesmo que o seu caixote 
para bio-resíduos não esteja 
cheio.

Os sacos de plástico devem ser colocados no caixote cinzento e não no 
caixote para bio-resíduos. 


