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DETTA GÅR ALLDELES UTMÄRKT  
ATT MALA I KVARNEN

DETTA BÖR/SKA DU INTE MALA ELLER  
ÄR FÖRBJUDET ATT MALA I KVARNEN

n  Alla sorters skal från frukt, grönsaker, rotfrukter och grönblast   
n  Matrester   

n  Kycklingben och kycklingkrås från tillagad kyckling   
n  Räkskal, äggskal, kräftskal, krabbskal och hummerskal 

n  Fiskben, fiskrens fiskkött och tillagat fiskskinn  
n  Kaffefilter och kaffesump  

n  Små tillagade köttben  
n  Ris och pasta  

n  Hushållspapper, toalettpapper och servetter  
n  Stora mängder fett, blanda med annat avfall när du maler och spola  
   med kallt vatten

n  Rabarber, kronärtsskocka och andra långtrådiga frukter och grönsaker,   
   klipps/skärs i ca. 2 cm stora bitar innan de mals i kvarnen

n  Äggkartonger går bra att mala i kvarnen om man river dem i småbitar,  
   lägg gärna i blöt först. Det måste vara kartong det går inte med  

     äggförpackning i plast eller dylikt 
n  Snittblommor och krukväxtblommor, dock utan kruka, jord och sten

Det mesta organiskt nedbrytbara avfall går att mala i kvarnen,  
använd sunt förnuft.

n  Rått lax, gädd- och ålskinn samt senor från rått kött. Går att mala  
  ner men tar onödigt lång tid, kvarnen får kämpa och det låter en del.

n  Kotlett- och andra hårda köttben är bäst att mala i Titan T-960 och 
  T-1060. Det går även att mala med övriga kvarnar men kvarnen får 

     kämpa, den vibrerar och låter.
n  Blöjor, tops (öronrensare), dambindor, tamponger, hårdplast,  
   plastfolie och Torkypapper

n  Aluminiumfolie, kork från plast, vin – och ölflaskor samt kapsyler
n  Cigaretter, cigarettfilter och snus.

n  Tyg, snören, gummi, läder, metall, glas, porslin och aluminiumburkar.

Även här gäller sunt förnuft, det som inte hör naturen till  
skall inte malas i kvarnen och det som kan förstöra kvarnen  

ska inte heller malas i den.
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