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Det er ikke altid, vi får spist 

al vores mad.

 

Måske smider vi mad ud, 

der er blevet for gammelt. 

Eller måske smider vi et 

æble • skrog ud.
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Den mad, vi smider ud, 

kalder vi mad • affald.

Mad • affald kan være:

Brød

Frugt

Kage

Kød

Mad • rester
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Mad • affald skal du lægge  

i en speciel grøn pose.

Posen skal du lægge i 

affalds • beholderen til 

mad • affald.

Beholderen skal have dette 

mærke:

 MAD- 
AFFALD
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Så bliver mad • affaldet  

hentet af skralde • manden.

Han tømmer  

affalds • beholderen op  

i sin skralde • bil, og kører 

mad • affaldet til en fabrik.
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På fabrikken er der en 

maskine, der fjerner de 

grønne poser.
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Så kommer mad • affaldet 

op i en stor tank.

I tanken lever en masse 

bak • te • rier, som spiser 

affaldet.

Det kalder man at 

bio • for • gasse  

affaldet.

Det kan sammen • lignes 

med det, der sker  

i maven på en ko.
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Når bak • te • rierne spiser 

mad • affaldet, bliver det 

om • dannet til gas og 

bio • masse.

Bio • massen kan 

land • manden bruge 

som gød • ning på 

markerne.

På den måde kan vi levere 

næring tilbage til markerne.
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Gassen fra 

bio • for • gasningen  

kan man bruge til at lave 

strøm og varme af.

Bio • gassen kan også 

for • fines og bruges som 

brænd • stof til biler.
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Det er godt at sortere 

mad • affald fra det andet 

affald, vi har. 

På den måde kan vi bruge 

mad • affaldet igen som 

gød • ning på markerne  

og til gas.
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