
Keittiö-
kompostori

Kätevä 
joka kodin
talousjäte- 

kompostori



Miksi valita 
BOKASHI- 
keittiökompostori?

Mitä bokashointi on?
Bokashi tarkoittaa fermen-
toitunutta orgaanista jätettä, 
fermentointi puolestaan maito- 
happokäymistä. Eli biojäte 
hapatetaan ilmatiiviissä astiassa. 
Hapatus tapahtuu sekoittamalla 
biojätteen joukkoon EM-
mikrobiseosta (Bokashirouhe), 
jossa on maaperälle hyväksi 
havaittuja mikrobeja, hiivoja ja 
maitohappobakteereja. Seos on 
kehitetty Japanissa 1970-luvulla. 
Kun fermentoituminen on 
kahden viikon kuluttua päättynyt, 
orgaaninen materiaali on 
säilyttänyt kaikki tärkeät 
ravintoaineensa (erityisesti 
typpi), mitkä mätänemis- 
prosesissa tuhoutuisivat. 
Fermentoitumisen loppu-  
tuloksena  saadaan ensiluokkaista 
ja laadukasta esikompostointi-
materiaalia.

Keskiverto 4-henkinen perhe tuottaa runsaasti 
orgaanista jätettä päivittäin. Se kattaa jopa 30%  
kaikesta perheen kotitalousjätteestä.

SANO 'EI' NÄILLE:
• epämiellyttävät hajut
• kiusalliset kärpäset
• turhat roskapussit
• jatkuvat roskiskäynnit

TÄRKEÄÄ:
• Käytetään huonelämpötilassa
• Tilavuus: 16 litraa
• Keskivertoperhe täyttää

keittiökompostorin keskimäärin
n. 30 päivässä.

• Valmistettu EU:ssa
• Valmistettu kierrätysmuovista
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BOKASHI KOMPOSTORI on 
hienostunut ja käytännöllinen 
kompostori biojätteen käsittelyyn. 
Se vapauttaa sinut biojätteen 
käsittelyyn liittyvistä epämiellyttävistä 
kokemuksista. Epämiellyttävien 
hajujen yleisin syy on orgaaninen 
jäte. BOKASHI KOMPOSTORI estää 
biojätteen mätänemisen ja Bokashi -
rouheen lisääminen poistaa 
epämiellyttävät hajut.

Epäonnistuneen kompostoinnin 
erityispiirteitä ovat:
• Epämiellyttävä tuoksu
• Komposti houkuttelee kärpäsiä
• Kasvihuonekaasupäästöt
• Haitalliset valumat pohjaveteen

Laita keittiöjätteet töihin!
Asut joko omakoti- rivi- tai kerrostalossa – kompostointi  on aina mahdollista. 
Lähdet vaikka matkoille asuntovaunulla tai mökille tai veneeseen Bokashi kulkee 
helposti mukana!



Mitä 
keittiöjätteitä 
voit laittaa 
BOKASHI-
kompostoriin?

Lähes kaikki orgaaninen jäte kelpaa BOKASHI -
kompostoriin. On hyvä pilkkoa isommat palat 
pienempiin osiin fermentoitumisprosessin 
nopeuttamiseksi.

SOPIVA MATERIAALI:
• hedelmät ja vihannekset
• valmisruuat
• raaka ja kypsennetty liha
• juusto
• kala
• jogurtti
• kananmunat
• pienet luut
• leipä
• kahvinporot
• teepussit
• paperinenäliinat,

kuihtuneet kukat

SOPIMATON MATERIAALI:
Nesteet:
• etikka
• mehu
• maito
• öljy
• vesi

Muut:
• isot luut
• tuhka
• eläinten jätökset
• sanomalehti- ja

muu jätepaperi
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Keskivertoperhe käyttää 
1 kg:n Bokashirouhetta 
n. 3–4 kuukauden aikana. 
Rouhetta voi käyttää myös 
ulkokompostointiin.

Säilyvyys: 1 vuosi

Its decomposition results in:
• unpleasant odour,
• attraction of insects,
• increase of greenhouse
gases,
• groundwater pollution.

Mitä 
fermentoitumis-
prosessissa 
syntyy?

 FERMENTAATIONESTE

Fermentoitumisen tuloksena syntyvää ravinnerikasta nestettä voidaan käyttää:

• puutarhan ja kukkien ravinteena (laimennussuhde 1:200)
• viemäreiden ja jätesäiliöiden puhdistamiseen (laimentamattomana)

ENSILUOKKAISEN KOMPOSTIMULLAN PERUSTEET Bokashirouheen 
sisältämät luonnon mikro-organismit käynnistävät 
fermentoitumisprosessin BOKASHI-keittiökompostorissa. 
Orgaaninen jäte sisältää kaikki tarpeelliset ravintoaineet, vitamiinit 
ja mineraalit. Kompostorissa fermentoitunut orgaaninen jäte on 
loistava perusta ensiluokkaiselle kompostimullalle puutarhaan ja 
viljelyyn. Sekoita jäte niin että se koskettaa joka puolelta multaa. 
Huom! Jätelain mukaan tässä vaiheessa kyse on vielä biojätteestä, 
joten multatehtaan on oltava jyrsijäsuojattu – esim. kompostori.  
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Bokashi-pakkaus

BOKASHI-kompostori – tuplapakkaus
Sopii puutarhan tai parvekkeen 
omistajille. Ensimmäisen keittiö-
kompostorin täytyttyä, voit jatkaa 
toisen kompostorin täyttämistä, min-
kä aikana jo täyttynyt kompostori 
jatkaa fermentoitumisprosessia lop-
puun asti. Bokashi-fermentoituminen vie n. kaksi viikkoa. Multaa 
jätteistä ei kuitenkaan silloin vielä ole syntynyt. Käymisprosessin 
jälkeen fermentoitunut jäte pitää sekoittaa mullan sekaan multaan-
tumaan. Sekoita jäte niin että se koskettaa joka puolelta multaa. 
Huom! Jätelain mukaan tässä vaiheessa kyse on vielä biojätteestä, 
joten multatehtaan on oltava jyrsijäsuojattu – esim. kompostori.  

BOKASHI–kompostori
TUPLAPAKKAUS

• 2 x kompostori
• 1 kg Bokashirouhe
• 2 x kansi
• 2 x hana
• 2 x siivilä
• 1 x tiivistyslasta
• 1 x rouheen

annostelukauha
• 1 x nesteen valutuskuppi
• ohjeet
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Värit, koot ja EAN-koodit

Väri:
Kompostori: HARMAA
Kansi, hana ja kahva: VIHREÄ
Erikoisvärit mahdollisia 
erikoistilauksesta.

BOKASHI-kompostori – TUPLAPAKKAUS:
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EAN-koodi: 3830061872547

BOKASHIROUHE 1 kg

• 330 x 237 x 530 mm 

EAN-koodi: 3830061872639



Yhteystiedot

Kompostimullassa on vain yksi vika:
Se loppuu aina kesken!
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VALMISTAJA Plastika 
Skaza, d.o.o. Selo 20a 
SI-3320 Velenje 
Slovenia

www.skaza.com

MARKKINOINTI
Esbau Oy Bio-Garden 
Konalantie 47 C 
FI-00390 Helsinki  
Finland

YHTEYDENOTOT 
Puhelin 
+358 9 887 0110
Sähköposti
esbau@esbau.fi
Internet
www.esbau.fi

Y-tunnus
0816212-7

MAAHANTUOJA 
Eurogarden Oy



www.esbau.fi




