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Hur gör man? 

Finfördela dina matrester och släng dem i komposthinken. Spraya över 
acceleratorn var gång du fyller hinken. 
Vi rekommenderar 4-5 duschar med spray som fördelas över innehållet.  
Tryck gärna ihop innehållet, tex med hjälp av en potatisstöt eller liknande för 
att minska mängden syre i komposten.  
Kontrollera alltid att locket är ordentligt stängt eftersom 
nedbrytningsprocessen verkar i en syrefri miljö.  
Töm ut vätska genom tappen varannan till var tredje dag. Vätskan kan man 
späda 1:100 och använda som näring till växter.  Det gör också nytta i 
avloppssystemet där det blir till ett organiskt rengöringsmedel. 
När hinken tömts rengörs den med varmt vatten. Inga kemikaler ska användas 
eftersom det kan skada mikroorganismerna i komposten. 

Hur fungerar det? 
Urban Composter är ett anaerobiskt kompostsystem. Det betyder att 
nedbrytningen pågår med hjälp av mikroorganismer utan inblandning av syre. 
Det är en mycket snabb och naturlig process som bryter ner avfallet utan att 
avge någora växthusgaser. 
Acceleratorn innehåller kulturer av EM-1 (effektiva mikroorganismer) Deras 
sammansättning är optimal för att sätta igång en jäsnings-/syrningsprocess 
som gör att komposten snabbt bryts ner och tillför viktiga ämnen så snart det 
blandas med jorden. 

Vad kan man lägga ner i den? 
Alla typer av matavfall kan läggas i. Inklusive grönsaker, kött, fisk, citrus, 
mjölkprodukter, kaffefilter, vissna blommor, äggskal och mycket mer. 
Vi rekommenderar att man finfördelar avfallet för att snabba på processen. 
Särskilt gäller det kött och fisk som man gärna kan spraya lite extra på när det 
läggs ner.  
Benbitar och större mängder vätska ska inte läggas i komposthinken. 

Återvinning av organiskt material  
Med Urban Composter Bokashikompost 

Tack för att du återvinner och minskar 
Koldioxidutsläppen  

Vad gör man när den är full? 
När den är helt full ska hinken stå på efterjäsning  i minst en, helst två veckor. 
Fortsätt att tömma ur vätska även under denna period. Sedan gräver man ner 
innehållet i jorden eller lägger på trädgårdskomposten. Nedbrytning sker 
inom 4-8 veckor vartefter man kan kan använda jorden att plantera i. 
Vi rekommenderar att man använder sig av två hinkar att växla mellan medan 
innehållet i den ena jäser klart. 
I TRÄGÅRDEN: Gräv ett hål eller ett litet dike i trägården. Häll ner innehållet 
och täck med minst 10 centimeter jord. Gräv inte ner det allt för nära 
plantrötter eftersom den färska komposten är stark och rötterna kan brännas. 
(komposten neutraliseras dock inom kort och då kan man använda den även 
kring rötterna) 
I KOMPOSTEN: Det färdigjästa innehållet kan läggas direkt på eller blandas 
ner i trädgårdskomposten där det bryts ner fortare än annan ditlagd kompost. 
I MASKKOMPOSTEN: Maskar älskar avfall från Urban Composter så man kan 
lägga det i maskkomposten. Under de första dagarna undviker maskarna 
innehållet pga dess höga halt av syra, men inom några få dagar börjar de 
kalasa på det. 
I KRUKAN: Om du inte har en trädgård kan man använda en kruka eller 
planteringslåda att hälla innehållet i. Man blandar då innehållet med lika delar 
jord och täcker med ca 5 cm lager jord.Därefter täckar man in lådan med en 
plastsäck för att minska mängden syre. Efter 3 veckor avlägsnas plasten och 
efter ytterligare två veckor har man en fantstiskt finjord att plantera i. 


